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جمعية الدول األطراف

عشرةالسابعةالدورة 
٢٠١٨كانون األول/ديسمرب١٢–٥،الهاي

تقرير إلى جمعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة مجلس إدارة الصندوق االستئماني 
٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٧تموز/يوليه ١للضحايا خالل الفترة من 

موجز تنفيذي
بواليتني ‘‘) الصندوق االستئماين’’أو ‘‘ الصندوق(’’الصندوق االستئماين للضحايا يضطلع

، ومها تنفيذ تعويضات ‘‘)احملكمة(’’تتعلقان بضحايا اجلرائم اخلاضعة لوالية احملكمة اجلنائية الدولية 
ا أمر يف حق شخص تدينه احملكمة، وتقدمي املساعدة للضحايا وأسرهم  الضحايا اليت يصدر 
جه  باستخدام املسامهات الطوعية اليت تقدمها اجلهات املاحنة. وقد ظل الصندوق االستئماين يتبع 
ج يركز  املتمثل يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع عمليات الربجمة اليت ينفذها، إذ جيمع بني 

ج جمتمعي متكامل. على الضحايا و
لس(’’لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ويف الفرتة املشمولة بالتقرير، عقد جم ‘‘) ا

يف٢٠١٨مايو/أياريفواآلخر ،يف نيويورك٢٠١٧اجتماعني، أحدمها يف كانون األول/ديسمرب 
لسوظل. الهاي يفبالتطوراتيتعلقفيمااملشورةوإسداءالقراراتصنعيفباستمراريشاركا
التطوير املؤسسي للصندوق وتنمية موارده. الستئماين، فضال عناالصندوقواليات

وتشمل التطورات الرئيسية اليت شهدها الصندوق خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ما يلي: 
املشاركة املستمرة واملكثفة يف مرحلة تنفيذ التعويضات يف قضييت كاتانغا ولوبانغا، وتقدمي مشروع 

خطة تنفيذ التعويضات يف قضية املهدي؛ 
ز عملية الشراء إلطالق دورة برناجمية جديدة لوالية املساعدة يف مجهورية الكونغو إجنا

اية تشرين األول/أكتوبر  ، مما ٢٠١٨الدميقراطية؛ متديد برنامج املساعدة احلايل يف مشال أوغندا حىت 
لد؛ سيسمح باستكمال املناقصة اجلارية من أجل إطالق دورة جديدة لربنامج املساعدة يف ذلك الب

فضال عن إطالق برنامج جديد للمساعدة يف كوت ديفوار، يشمل تقدمي اخلربة التقنية للحكومة 
ا؛ اإليفوارية لتعزيز قدرا

بعد احلكم بالرباءة يف قضية بيمبا، اختاذ القرار بإعادة إطالق برنامج املساعدة الذي يتعهده 
يعطي األولوية للضحايا الذين كانوا الصندوق االستئماين يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والذي س

يشاركون يف قضية بيمبا، وعلى نطاق أوسع، يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى، ضحايا العنف اجلنسي 
واجلنساين؛
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إعادة توجيه جهود تطوير القدرة املؤسسية للصندوق االستئماين من أجل ضمان القدرة 
اجلديدة املتمثلة يف تنفيذ قرارات التعويضات الصادرة التشغيلية املتعلقة على وجه التحديد باألعمال 

عن احملكمة؛
إعادة توجيه اسرتاتيجية تنمية موارد الصندوق للتمكني من مجع التربعات املخصصة 
للتعويضات، إىل جانب السعي للحصول على متويل غري مقيد ومسامهات خمصصة ترتبط بشكل 

ايا الشديدة الضعف، مثل الذين يعانون من موضوعي باستنتاجات الصندوق بشأن فئات الضح
لس باستكشاف ومتابعة  األضرار النامجة عن العنف اجلنسي واجلنساين؛ ويف صلة بذلك، قرار ا

آليات التمويل املبتكرة لتوليد مستوى مستدام وعال من اإليرادات السنوية.
إبالغ اجلمعية سنويا بكل ، اليت تنص على ICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار ١١ووفقا للفقرة 

ُ        ُ                                             املسامهات الطوعية املقدمة، سواء ق بلت أو ر فضت، يتضمن املرفق األول هلذا التقرير قائمة بتلك 
يورو من ٧٠١,٥١٧١٧٢املسامهات الطوعية. وتشمل تلك القائمة، يف مجلة أمور، ما يلي: 

يورو ٧٦٥,٠٩١٣فراد (منها يورو من املؤسسات واأل٨٧٧,٧٥١٨التربعات الواردة من الدول؛ و 
اخلاص بالصندوق)؛ و PayPalيورو يف حساب ٥١١٢,٦٦يف احلسابات املصرفية للصندوق و 

يورو من التربعات العينية و/أو التربعات املماثلة املقدمة من منظمات شريكة منفذة ٨٩٤,٠٨٨٦
يورو من إيرادات ٩١١,٨٧؛ و ٢٠١٨آذار مارس ٣١إىل ٢٠١٧متوز/يوليه ١خالل الفرتة من 

يورو، وكان يف حسابه ٢٦١,٥٨٥٠٢٢الفائدة. وظهر يف حساب الصندوق باليورو رصيد بقيمة 
دوالر. وباإلضافة إىل ذلك، يوجد لدى ٧٤٤,٣٤٨٣بدوالرات الواليات املتحدة رصيد بقيمة 

ما قدره ٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠الصندوق االستئماين حاليا حسابان لالدخار بلغ رصيدامها يف 
يورو.١٤٤,٧٨٨٢٧٦يورو و ٠٠٠٠٠٠٥
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دعوة إىل التربع للصندوق االستئماين للضحايا
تتمثل مهمة الصندوق االستئماين للضحايا يف االستجابة للضرر الناجم عن اجلرائم اخلاضعة 

واملساعدة.لوالية احملكمة اجلنائية الدولية بضمان حقوق الضحايا وأسرهم من خالل تقدمي التعويضات 
شخص بشكل مباشر من ٠٠٠١٠٤وعلى مدى السنوات العشر املاضية، استفاد أكثر من 

٠٠٠املساعدة املدعومة من الصندوق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا، واستفاد أكثر من 
تمعات احمللية بشكل غري مباشر. ويف إطار والية املساعدة، استط٣٥٠ اع من أفراد األسر وا

الصندوق، على سبيل املثال، تقدمي اجلراحة الرتميمية، وتوفري األطراف الصناعية، وإسداء املشورة يف 
حاالت الصدمات، والدعم التعليمي، واألنشطة املدرة للدخل، والوساطة يف النزاعات واملصاحلة. 

وبفضل ما تقدمه الدول األطراف من الدعم واملسامهات الطوعية، يستطيع الصندوق أن يواصل 
من بدء عملية التعايف وأن يصبحوا واً           إىل أشد الضحايا ضعفا ، لكي يتمكنالضروريةتقدمي املساعدة 

م احمللية. أعضاء إجيابيني يسهمون يف جمتمعا
وعية والتربعات لتنفيذ والياته من أجل مواكبة ً                ويعتمد الصندوق حاليا  على املسامهات الط

تطورات الوالية القضائية (احلاالت) وتطورات القضايا (التعويضات) يف احملكمة اجلنائية الدولية، ومن 
مث الوفاء بوعد نظام روما األساسي بتحقيق العدالة التعويضية للضحايا.

ا احملكمة، فضال  وبالنظر إىل الوضع الراهن والتوقعات املتعلقة بعمليا ً ت التعويض اليت أمرت 
ا احملكمة، يطمح الصندوق  عن احلاجة إىل مساعدة الضحايا على مستوى دول احلاالت اليت حدد

، وذلك لتنفيذ ٢٠٢١مليون يورو من املسامهات الطوعية وتربعات اخلواص حبلول عام ٤٠إىل مجع 
يذ برامج املساعدة لصاحل الضحايا يف أكرب عدد واستكمال مدفوعات أوامر التعويض وتوسيع نطاق تنف

ممكن من احلاالت املعروضة على احملكمة.
لس عن عميق تقديره سواء للمسامهات الطوعية غري املقيدة أو املسامهات الطوعية ويعرب ا

املخصصة اليت تلقاها الصندوق خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. 
لس الدول واملنظمات ا لدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد والشركات ويدعو ا

والكيانات األخرى إىل تقدمي مسامهات طوعية، كل حسب قدرته املالية، إىل الصندوق االستئماين 
للضحايا من أجل ضمان منح الضحايا وأسرهم حقوقهم يف احلصول على التعويضات واملساعدة اليت 

حيتاجون إليها.
لس الدو  ل األطراف إىل أن حتذو حذو اتفاقات التمويل املتعددة السنوات املربمةويدعو ا

مع الصندوق باستخدام موارد املساعدة اإلمنائية الرمسية.حاليا
لس الدول األطراف إىل االستجابة لطلبات الصندوق بتقدمي مسامهات خمصصة  ويدعو ا

عزيز احتياطي التعويضات العامة لدى ِ                                   ألغراض متويل م نح التعويضات احملددة، وكذلك لتجديد وت
الصندوق االستئماين، ويعرب عن تقديره لكل من سبق هلم القيام بذلك.

لس الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي مسامهات طوعية خمصصة إىل الصندوق  ويدعو ا
هلم القيام االستئماين ليستفيد منها ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين، ويعرب عن تقديره لكل من سبق

بذلك.
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لس الرامية إىل  لس كذلك عن تقديره جلميع الدول األطراف اليت تؤيد مساعي ا ويعرب ا
استكشاف واستحداث خمطط متويل ابتكاري يهدف إىل زيادة قدر املسامهات الطوعية اليت يتلقاها 

لغ مستوى يفضي الصندوق بدخول سوق السندات، وذلك من أجل الزيادة يف إيرادات الصندوق لتب
إىل جعل العدالة التعويضية للضحايا مسة جمدية وذات مصداقية من مسات نظام روما األساسي.
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مقدمة-أوال
من القواعد التنظيمية للصندوق االستئماين ٧٦والقاعدة ICC-ASP/1/Res.6وفقا للقرار - ١

ومتتد ‘‘). اجلمعية(’’الدول األطراف ، يقدم جملس اإلدارة هذا التقرير السنوي إىل مجعية )١(للضحايا
ذا التقرير من  . ويتضمن هذا ٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٧متوز/يوليه ١الفرتة املشمولة 

التقرير موجزا لإلجنازات اليت حتققت بتنفيذ مشاريع املساعدة النشطة يف بلدين من بلدان احلاالت 
ا فيما يتعلق بأوامر اخلاضعة للوالية القضائية للمحكمة، باإلضافة  إىل األنشطة اليت مت القيام 

التعويضات يف قضايا لوبانغا وكاتانغا واملهدى. ويعرض التقرير كذلك مستجدات الوضع املايل 
.٢٠١٩للصندوق االستئماين وامليزانية املرتقبة لألمانة يف عام 

األنشطة والمشاريع-ثانيا
ا احملكمة١مها (يضطلع الصندوق االستئماين بواليتني،- ٢ ) ٢و ()٢() تنفيذ التعويضات اليت تأمر 

من نظام روما األساسي عن طريق استخدام موارد ٧٩تقدمي املساعدة لصاحل الضحايا مبوجب املادة 
ً                                                           . وتوفر الواليتان معا دعما  لضحايا اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب اليت )٣(أخرى

. )٤(٢٠٠٢متوز/يوليه ١ارتكبت منذ 
اجتماعات مجلس اإلدارة- أ

لس اجتماعه السابع عشر يف نيويورك يومي - ٣ ، على ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٥و ٤عقد ا
و ما تقرر يف االجتماع السنوي السابق. وتزامن ذلك مع الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول حن

لس من اال جتماع مع ممثلي الدول األطراف ومسؤويل احملكمة األطراف يف نيويورك، مما مكن ا
لس وناقش التقدم احملرز يف تنفيذ  تمع املدين. ويف ذلك االجتماع، استعرض ا ومنظمات ا
ا برامج والية املساعدة  التعويضات يف قضايا كاتانغا ولوبانغا واملهدي، وكذلك التطورات اليت شهد

ندوق.وأنشطة مجع األموال والتعريف بالص
لس ستة قرارات خالل االجتماع، مشلت املوافقة على توظيف قدرات قانونية إضافية، - ٤ واختذ ا

ومواصلة استكشاف مبادرة جامعة سانتا كالرا بشأن احللقات الدراسية وأنشطة مجع األموال يف 
ديد هدف ، وحت٢٠١٨إىل عام ٢٠١٧- ٢٠١٤الواليات املتحدة، ومتديد اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

مليون يورو من املسامهات (رهنا بتغيريه عند صدور أوامر التعويض) للسنوات األربع القادمة، ٣٠
يف املائة من التكاليف اإلدارية والتشغيلية لتنفيذ تعويضات غري التعويضات ١٥واختاذ القرار بتغطية 

.٢٠١٨املمنوحة، وعقد االجتماع القادم للمجلس يف أيار/مايو 
لس اجتماعه الثامن عشر يف الهاي يف الفرتة من وعق- ٥ . ٢٠١٨أيار/مايو ٢٤إىل ٢٢د ا
لس التقدم احملرز صوب تنفيذ م نح التعويضات وبرامج املساعدة يف و - ٦ ِ                              يف ذلك االجتماع، ناقش ا

أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار، فضال عن التوقعات املتعلقة بتوسيع برامج املساعدة 

يقدم جملس اإلدارة تقريـرا سـنويا كتابيـا عـن أنشـطة ’’للضحايا على أن من نظام الصندوق االستئماين ٧٦تنص القاعدة )١(
‘‘.الصندوق االستئماين إىل جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات ومجعية الدول األطراف على يد رئيسها

ائية وقواعد اإلثبات.) من القواعد اإلجر ٤) و (٣) و (٢(٩٨) من نظام روما األساسي واملادة ٢(٧٥املادة )٢(
) مــن القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات. وملزيــد مــن املعلومــات حــول األســاس القــانوين للصــندوق، انظــر ٥(٩٨القاعــدة )٣(

http://trustfundforvictims.org/legal-basis.
من نظام روما األساسي.٨و ٧و ٦على النحو احملدد يف املواد )٤(
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لس املستجدات التنظيمية، واالس تعراض املايل ُ                                     لتشمل بلدان احلاالت األخرى. وع رضت على ا
، فضال عن مبادرة التمويل ٢٠١٩للمسامهات املقدمة للربامج وتفاصيل توزيعها، وامليزانية املقرتحة لعام 

من خالل آلية السندات.
لس اجتماع ا مع رئيس مجعية الدول األطراف، السيد أو- ٧ غون  - ً                                     وخالل إحدى اجللسات، عقد ا

أوسوجي، واملدعية العامة، السيدة فاتو - لسيد تشيلي إيبويكوون، ورئيس احملكمة اجلنائية الدولية، ا
لس  كل من  األطراف دولالرئيس مجعية َ       بنسودة، ورئيس قلم احملكمة، السيد بيرت لويس. وخاطب ا

ا الصندوقلألعمال وأعربوا عن تقديرهم احملكمة،حديثا وكبار مسؤويل املنتخب  وأبرزوا، اليت اضطلع 
م من جديد احملكمة اجلمعية وكبار مسؤويل كما أكد رئيس . وجةاملزدواليته أمهية  املقبل دعمهم وتعاو

اجلرائم الواقعة ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بسبب الذين عانوا من أضرار حصول لضمان 
اعلى  . التعويضات واملساعدة اليت حيتاجو

تمع املد- ٨ لس جلسة منفصلة مع منظمات ا ً     ً             ين وأجرى معها حوارا  مثمرا  بشأن كيفية وعقد ا
اشرتاك الصندوق واملنظمات غري احلكومية يف العمل من أجل متكني الضحايا الناجني من التغلب على 

م، واحلاجة إىل زيادة يف أنشطة التعريف والتوعية بالص وإمكانية ندوق،األضرار ومن إعادة بناء حيا
جمال املساعدة إىل بلدان احلاالت األخرى. قيام الصندوق بتوسيع نطاق واليته يف

لس جلسة علنية دعا - ٩ وبالتعاون مع سفري أيرلندا يف هولندا، سعادة السيد كيفن كيلي، عقد ا
تمع  ا ومجيع الزمالء، باإلضافة إىل منظمات ا فيها الدول األطراف وكبار مسؤويل احملكمة وقضا

.  ٢٠١٨يف شباط/فرباير أوغندااملوفدة إىل بعثة الرصد املشرتكةاملدين، ملناقشة استنتاجات وتوصيات
لس مبناقشته خالل دورة الفريق العامل يف الهاي يف أيار/مايو  . ٢٠١٨ُ                                                                            كما ع رض تقرير البعثة وقام ا

لس أيضا خمططا ابتكاريا للتمويل يهدف إىل الزيادة يف ذلكوخالل - ١٠ االجتماع، ناقش ا
ية املقدمة إىل الصندوق عن طريق دخول سوق السندات. وأطلق على هذه املبادرة املسامهات الطوع

ا السفري ديفيد شيفر، وهي تتو ‘‘سندات الصندوق االستئماين للضحايا’’اسم  قع، ويتوىل قياد
ً                                                    عام ا) بقيمة مليار يورو. وستتمتع هذه السندات بضمانات من ٢٠إصدار سندات طويلة األجل (

وستكون كل دولة طرف ضامنة مسؤولة فقط عن - أو يف فئة أعلى- املدرجة يف الفئة أالدول األطراف 
الصندوق نداتس’’ُ                                        نسبتها املئوية من الضمانات. وست ستثمر األموال اليت يتم مجعها بواسطة مبادرة 

دف حتقيق باحلذر يف جمموعةعلى حنو يتسم‘‘ االستئماين للضحايا متنوعة من األصول، وذلك 
ا أن تتيح للصندوق ما قدره عائدات  ماليني يورو كل سنة. ١٠استثمارية سنوية متوقعة من شأ

لس على زيادة قدرها - ١١ يورو يف احتياطي املساعدة، مما يرفع إمجايل ٠٠٠٥٠٠ووافق ا
لس أيضا على زيادة قدرها ١,٥االحتياطي إىل  يورو للدورة ٠٠٠٢٤٠مليون يورو. ووافق ا

ليونم١,٢ما قدره ٢٠١٩- ٢٠١٨ربامج املساعدة يف أوغندا، ليبلغ االعتماد النهائي للفرتة اجلديدة ل
لس االعتمادات املخصصة يف العام املاضي مليون يورو لربنامج ١,٤حوايل ، وقدرها يورو. وأكد ا

يد يف  يورو لربنامج جد٠٠٠٨٠٠جديد يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، كما أكد ختصيص ما قدره 
وتشمل االلتزامات املالية اإلضافية اليت . ٢٠١٨كوت ديفوار، ومن املقرر أن يبدأ الربناجمان يف عام 

لس مبلغ تنظر فيهااألخرى اليت احلاالت يف بلدان لتقييمات األوضاع يورو٠٠٠٥٠٠أقرها ا
ونظام ، احلساسية إزاء النزاعوختصيص أموال لبناء القدرات لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين و )،احملكمة

.املعلومات اإلدارية، واالتصاالت امليدانية والتوعية
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لس على زيادة قدرها - ١٢ مليون يورو الحتياطيات التعويضات، مما جيعل إمجايل ٢ووافق ا
مليون يورو. وقد مت يف وقت سابق ختصيص بعض املبالغ من إمجايل ٧,٧االحتياطي يبلغ حنو 

نح التعويضات.االحتياطي مل
لس يف وقت سابق على ختصيص - ١٣ ١ويف حالة التعويضات املمنوحة يف قضية لوبانغا، وافق ا

مليون يورو. وبذلك يصل ٢مليون يورو ومتت املوافقة أثناء هذا االجتماع على مبلغ إضايف قدره 
الصندوق ليورو. وسيواصماليني٣جمموع املبالغ املخصصة للتعويضات اجلماعية يف قضية لوبانغا إىل 

ماليني دوالر الذي حددته الدائرة االبتدائية باعتباره ١٠مجع باقي األموال الالزمة للوصول إىل مبلغ 
املبلغ اإلمجايل ملسؤولية السيد لوبانغا عن التعويضات اجلماعية.

ً               ، أصدرت الدائرة االبتدائية أمرا  مبنح التعويضات ٢٠١٧آذار/مارس ٢٤ويف قضية كاتانغا، يف - ١٤
، قدمت ٢٠١٧مليون دوالر يتألف من منح فردية ومجاعية. ويف عام ١ضد السيد كاتانغا مببلغ قدره 

يف مله،بكايورو لتغطية مبلغ التعويضات الفردية ٠٠٠٧٠حكومة هولندا مسامهة خمصصة قدرها 
اتهاجتماعأحد يورو للتعويضات اجلماعية. وخالل ٠٠٠١٣٠حني مت ختصيص مبلغ إضايف قدره 

لس ختصيص ٢٠١٨يف عام املعقودة  يورو من احتياطي التعويضات لتغطية ٠٠٠٥٠٠، قرر ا
يضات التعويضات اجلماعية. وسيواصل صندوق مجع باقي األموال للوصول إىل املبلغ الالزم ملنح التعو 

يف هذه القضية. اجلماعية
لس ختصيص - ١٥ يورو من احتياطي التعويضات ملنح ٠٠٠٨٠٠وأثناء االجتماع املذكور، قرر ا

ُ                          التعويضات يف قضية املهدي ومجع املزيد من األموال للمبلغ املتبقي الذي ح دد باعتباره مسؤولية السيد 
السيدصت الدائرة االبتدائية إىل أن ، خل٢٠١٧آب/أغسطس ١٧املهدي عن التعويضات. ويف 
مليون يورو من التعويضات الفردية واجلماعية للمجتمع احمللي يف ٢,٧املهدي مسؤول عن دفع مبلغ 

ً                                                    متبكتو لقيامه عمدا  بشن هجمات على املباين الدينية والتارخيية يف تلك املدينة.
لس أيضا ختصيص - ١٦ التعويض يف قضية بيمبا. ويف أعقاب مليون يورو حتسبا ألي أمر ب١وقرر ا

لس اإلسراع يف تنفيذ برنامج ٢٠١٨حزيران/يونيه ٨اختاذ القرار املتعلق بتربئة السيد بيمبا يف  ، قرر ا
٠٠٠يورو من احتياطي التعويضات و ٠٠٠٥٠٠املساعدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وختصيص 

يورو من احتياطي املساعدة هلذه العملية.٥٠٠
لس عقد اجتماع آخر يف  وختاما،- ١٧ الدورة انعقاد قبيل ٢٠١٨ديسمرب كانون األول/قرر ا

.السابعة عشرة للجمعية يف الهاي
واالجتماعات األخرىالمناسبات- باء

مت توجيه الدعوة إىل عضو جملس اإلدارة السيدة ماما كوييت دومبيا وإىل املدير التنفيذي السيد - ١٨
حلضور ندوة استضافتها منظمة املعونة القانونية األفريقية بالتعاون مع مفوضية االحتاد بيرت دي بان 

يف حماكمة هربي إىل االستثنائيةنقل إرث الدوائر األفريقية ’’ُ                        األفريقي. وقد ع قدت هذه الندوة، املعنونة 
خالل مؤمتر قمة ٢٠١٧متوز/يوليه ٤و ٣، يف يومي ‘‘األجيال القادمة: حل أفريقي ملشكلة إفريقية

االحتاد اإلفريقي التاسع والعشرين يف أديس أبابا بإثيوبيا. وخالل هذه احللقة الدراسية، ناقش الصندوق 
املسائل املتعلقة بالعدالة والتعويضات.

ُ                                                     ، و جهت الدعوة إىل الصندوق حلضور مؤمتر لالحتفال باليوم الدويل ٢٠١٧متوز/يوليه ١٧ويف - ١٩
التحديات والفرص املاثلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية عشية الذكرى ’’حتت شعار للعدالة اجلنائية 

الرئيس ملناسبةالسنغال. وقد استضاف هذه ابيف داكار‘‘ السنوية العشرين لنظام روما األساسي
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السابق جلمعية الدول األطراف، السيد صديقي كابا. وحضر السيد دي بان هذا احلدث يف السنغال، 
حضر غريه من موظفي الصندوق حدثا مماثال يف نيويورك وناقشوا مسألة الطابع العاملي لنظام روما بينما

األساسي.
لس، السيد فيلييب ميتشيليين، مبرافقة الرئيسة ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥ويف - ٢٠ ، قام عضو ا

لقاء قداسة البابا فرانسيس السابقة للمحكمة اجلنائية الدولية، القاضية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي، ل
. العاملييف الفاتيكان. وكان الغرض من االجتماع مناقشة السالم والعدالة على الصعيد 

لس، السيد نوغوشى، صحبة السيد ميتشيليين إىل الهاي وحضروا عدة - ٢١ وذهب رئيس ا
مع جلنة ُ    ع قدت جلسة. ومشل ذلك ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٧إىل ١٩اجتماعات يف الفرتة من 

يل احملكمة و واجتماعات مع كبار مسؤ ، ٢٠١٨لعام امليزانية واملالية ملناقشة ميزانية أمانة الصندوق 
.وممثلي الدول األطراف يف إطار جهود مجع األموال وزيادة التعريف بالصندوق

ناريو، ، مبناسبة زيارة السيد ميتشيليين، قام سعادة السيد ريكاردو٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢١ويف - ٢٢
سفري أوروغواي، باستضافة اجتماع بني دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب األطراف يف نظام 

الدعم املمكن أن اتروما األساسي وممثلي الصندوق االستئماين لتعزيز العالقات واستكشاف خيار 
تقدمه هذه املنطقة.

اجتماعا ‘‘يون من أجل العمل العامليبرملان’’، نظمت شبكة ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٨ويف - ٢٣
االجتماع االسرتاتيجي بشأن دعم ضحايا الفظاعات ’’بدعم من الصندوق االستئماين بعنوان 

موعة ‘‘اجلماعية ُ                                                                     ، ع قد يف مقر الربملان األورويب يف بروكسل ببلجيكا. وترأست االجتماع رئيسة ا
الربملان ةأجل العمل العاملي، السيدة آنا غوميز، عضو األوروبية التابعة لشبكة برملانيون من انيةالربمل

األورويب (الربتغال)، وكان من بني أعضاء فريق النقاش السيد دافيد دونات كاتني، األمني العام 
ميتشيليين، والسيد دي بان. يدللشبكة، والسيدة باربارا لوخبيلر، عضو الربملان األورويب (أملانيا)، والس

جتماع يف تعريف أعضاء برملان االحتاد األورويب بالصندوق االستئماين ومهمته ومتثل الغرض من اال
وأنشطته وتأثريه.

لس أملا تاسو٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٦إىل ٢ويف الفرتة من - ٢٤ دليكوفيتش - ، انضم عضو ا
ئية الدولية إىل جورجيا، إىل جانب رئيس قلم احملكمة اجلناموفدة والسيد دي بان إىل بعثة مشرتكة 

األجهزة السابق، السيد هرمان فون هيبل، ومكتب املدعية العامة. وكانت هذه البعثة املشرتكة بني
دف إىل إذكاء الوعي باحملكمة والصندوق االستئماين واألدوار املختلفة اليت  املخصصة للتواصل 

ف اجلهات املعنية، ومشل ذلك تتوالها خمتلف أجهزة احملكمة. وعقد الصندوق حمادثاته األوىل مع خمتل
تمع املدين ومسؤولني حكوميني. وأتاحت البعثة املشرتكة الفرصة ليتوصل  مجاعات الضحايا وا
الصندوق االستئماين إىل فهم أفضل هلذا البلد من بلدان احلاالت، وليعرف احتياجات الضحايا، 

.ولينظر يف إمكانية توسيع نطاق برنامج املساعدة ليشمل جورجيا
احملكمة اجلنائية الدولية: الصندوق ’’وشارك السيد ميتشيليين كعضو يف فريق النقاش يف مؤمتر - ٢٥

، الذي نظمه ‘‘االستئماين للضحايا باعتباره مؤسسة أساسية تساير والية احملكمة فيما يتعلق بالضحايا
بأوروغواي.يوديف مونتيفي٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٠معهد أرتيغاس للشؤون اخلارجية يف 

، شارك الصندوق االستئماين يف مؤمتر عام عقد يف باريس ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٢٠ويف - ٢٦
وناقش ‘‘. احملكمة اجلنائية الدولية والتعاون الدويل: حتديات اسرتداد األصول’’بفرنسا حتت شعار 

األصول ألغراض منح التعويضات، املشاركون يف املؤمتر املسائل املتعلقة بالتحقيقات املالية، وحتديد
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ومنع إساءة استخدام املساعدة القانونية. وناقش املشاركون أيضا مشروع إعالن باريس بشأن التعاون 
يف جمال اسرتداد األصول. ويؤكد إعالن باريس من جديد التزام الدول األطراف يف نظام روما األساسي 

من اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها تلفةويربز أنواعا خمبالتعاون مع احملكمة يف جمال اسرتداد األصول 
لتعزيز هذا التعاون.

وتلقى السيد دي بان دعوة من جامعة لوفان يف بلجيكا للمشاركة يف احللقة الدراسية الدولية - ٢٧
السادسة حول العدالة االنتقالية، املعنونة "الذاكرة والعدالة االنتقالية: من واجب التذكر إىل مشاهد

. ٢٠١٧/أكتوبر ولتشرين األ٢٦و ٢٥، اليت نظمت يف لوفان ببلجيكا يف يومي ‘‘الذاكرة التعددية
وكان اهلدف من هذه احللقة الدراسية هو مناقشة خمتلف جوانب الذاكرة والعدالة االنتقالية اليت تشمل 

ات املتنازع عليها، اإلطار املعياري، والطابع السياسي للذاكرة ومن يستثمرون فيها، ومشكلة الذكري
وممارسة بناء الذاكرة.

/أكتوبر، تلقى السيد ميتشيليين دعوة للمشاركة كعضو يف ٢٠١٧تشرين األول ٣١و ٣٠ويف - ٢٨
آليات التعويض يف نظام روما األساسي واملبادرة من أجل ’’فريق النقاش يف حلقة دراسية بعنوان 

.نتيفيديون أجل العمل العاملي وبرملان أوروغواي يف مو ، نظمتها شبكة برملانيون م‘‘احلقيقة والعدالة
، شارك جملس اإلدارة وموظفو األمانة يف الدورة السابعة عشرة ٢٠١٧ويف كانون األول/ديسمرب - ٢٩

لس التقرير السنوي الذي أعده الصندوق  جلمعية الدول األطراف املعقودة يف نيويورك. وقدم رئيس ا
الفرتة املشمولة لطراف، والذي يبني بالتفصيل أنشطة الصندوق وتأثريه خالاالستئماين إىل الدول األ

ً       ً                                                     بالتقرير. ونظم الصندوق حدث ا جانبي ا اشرتكت يف استضافته حكومات أيرلندا وفنلندا وأوروغواي، 
وناقش املشاركون خالله جتربة الصندوق االستئماين يف جعل العدالة التعويضية حقيقة على أرض 

على دعمها للصندوق االستئماين يدالل هذا احلدث اجلانيب، كررت البلدان املضيفة التأكالواقع. وخ
وأشارت إىل ضرورة الزيادة يف املسامهات الطوعية يف السنوات القادمة. وأعلنت حكومة فنلندا أيضا 

ملدة ثالث يورو ٠٠٠٨٠٠خالل احلدث اجلانيب عن اتفاقها املتعدد السنوات الثاين مببلغ إمجايل قدره 
مع معرض مؤقت يبني نتائج التأثري الذي حتدثه قبالسنوات. وأقام الصندوق االستئماين حفل است

الربامج يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا. وشاركت يف استضافة حفل االستقبال حكومات كل 
لس عن تقديره للدعم املتواصل من هولندا وأوغندا ومايل.  من الدول األطراف لقاهالذي توأعرب ا

. حىت اآلنقدمت مسامهات للصندوق الدول األطراف األخرى اليت املضيفة ومن 
لس، السيد نوغوشي، يف حفل إحياء الذكرى ٢٠١٨شباط/فرباير ١٥ويف - ٣٠ ، شارك رئيس ا

اي. ونظرا السنوية العشرين لنظام روما األساسي الذي نظمه ائتالف احملكمة اجلنائية الدولية يف اله
عن طريق تهاللتزامه باحلضور يف مناسبة أخرى، فقد شارك الرئيس السيد نوغوشي يف احلفل بإلقاء كلم

الربط بالفيديو. وناقش السيد نوغوشي يف كلمته الدور األساسي الذي يقوم به الصندوق االستئماين 
اليت قد تظهر يف املستقبل ضمن نظام روما األساسي، والنجاحات اليت حققها حىت اآلن، والتحديات 

أمام كل من احملكمة والصندوق.
، يف إطار االحتفال بالذكرى السنوية العشرين ٢٠١٨شباط/فرباير ٢٣إىل ١٩ويف الفرتة من - ٣١

لنظام روما األساسي، اشرتكت حكومة أيرلندا والصندوق االستئماين يف القيام بزيارة إىل مشال أوغندا 
ا. وكا دف إلرصد األوضاع  ا حكومة أيرلندا  استعراض تنفيذ ىلنت زيارة الرصد اليت بادرت 

تمعات احمللية املتضررة الذين يتلقون  مشاريع الصندوق يف مشال أوغندا، ومقابلة الضحايا الناجني وا
م ا املساعدة إىل إحداث آثار إجيابية لفائد . الدعم من الصندوق، واالستماع إىل الكيفية اليت أدت 

كوون، وممثلني عن حكومات كندا وشيلي يدوضم الوفد الزائر رئيس مجعية الدول األطراف، الس
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والدمنارك وأيرلندا وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد وأوغندا واململكة املتحدة واالحتاد األورويب. وشارك 
لصندوق واملكتب امليداين يف  يف الزيارة أيضا كل من السيد ميتشيليين، والسيد دي بان، وموظفو أمانة ا

بزيارات إىل غولو ولريا، ومها مقاطعتان يف مشال أوغندا، وشاركت يف عدة برامج ةكمباال. وقامت البعث
إذاعية ويف اجتماعات مع السلطات احمللية. كما اجتمع الوفد الزائر مع مسؤويل وزارة العدل وعقد 

اية الزيارة. مؤمترا صحفيا يف كمباال يف 
، متت دعوة السيد ميتشيليين للذهاب إىل واشنطن، عاصمة ٢٠١٨آذار/مارس ١٥ويف - ٣٢

لس الدائم ملنظمة الدول األمريكية  الواليات املتحدة، للمشاركة يف جلسة العمل اخلاصة اليت عقدها ا
عرب صالاالتبشأن تعزيز التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية. وانضم السيد ميتشيليين إىل اجللسة ب

الفيديو، فشجع التعاون القائم بني منظمة الدول األمريكية واحملكمة اجلنائية الدولية يف ختليد الذكرى 
السنوية العشرين لنظام روما األساسي، وحضر اجللسة موظفون من الصندوق االستئماين، فعرضوا 

األعمال اليت ينجزها الصندوق.
وشارك الصندوق االستئماين يف الندوة السنوية املشرتكة بني اجلامعات اليت نظمتها جامعة ليون - ٣٣

ملناقشة إجراءات التعويض يف احملكمة اجلنائية الدولية ودور ٢٠١٨مارس آذار/١٩وجامعة بواتيي يف 
يف ملاجستريلبة امن ط٣٥الصندوق يف تنفيذ أوامر التعويض. وحضر هذه احللقة الدراسية أكثر من 

القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، إىل جانب أساتذة من اجلامعتني.
ُ           ، شارك السيد ميتشيليين بوصفه متحدثا يف مؤمتر ع قد يف بوينس ٢٠١٨نيسان/أبريل ٩ويف - ٣٢

آيرس إلحياء الذكرى السنوية العشرين لنظام روما األساسي، ونظمته إدارة العدالة وحقوق اإلنسان 
وإدارة الشؤون الدولية يف األرجنتني.

االجتاهات ’’، شاركت السيدة كوييت دومبيا يف ندوة ٢٠١٨نيسان/أبريل ٢٦و ٢٥ويف يومي - ٣٥
، اليت نظمتها منظمة املعونة ‘‘الناشئة يف جمال التكامل: التشاور مع اجلهات املعنية يف غرب أفريقيا

عقدت هذه الندوة يف دائب العام ووزير العدل يف غامبيا. وقالقانونية األفريقية بالتعاون مع مكتب الن
باجنول بغامبيا إلحياء الذكرى السنوية العشرين لنظام روما األساسي. وكانت السيدة كوييت دومبيا 

ضيفة الشرف وترأست فريقا ناقش بلدان احلاالت.
لس، والسيدة  ، شارك السيد نوغوشي، رئي٢٠١٨أيار/مايو ١٩إىل ١٤يف الفرتة من - ٣٦ س ا

كوييت دومبيا يف اجتماع املائدة املستديرة السنوي املشرتك بني احملكمة اجلنائية الدولية واملنظمات غري 
الذي دثمنظمة غري حكومية يف هذا احل١٠٠احلكومية، الذي عقد يف الهاي. وشارك أكثر من 

ئها من املنظمات غري احلكومية. استمر ملدة أسبوع وسعى إىل تعزيز الروابط بني احملكمة ونظرا
لس وأمانة الصندوق االستئماين لتمثيل الصندوق يف  وانضمت السيدة كوييت دومبيا إىل رئيس ا

االجتماع  لمناقشات حول مستقبل احملكمة وكيفية تلبية احتياجات الضحايا على أفضل وجه. ومش
مة ورئيس قلمها واملدعية العامة، كذلك مناقشات بشأن حاالت معينة، وعروضا قدمها رئيس احملك

وحمادثات مفتوحة حول قضايا الضحايا ومسائل الدفاع.
، شارك السيد ميتشيليين يف احللقة الدراسية الرفيعة ٢٠١٨حزيران/يونيه ٩إىل ٦ويف الفرتة من - ٣٧

عاما ٢٠خلربات بعد احملكمة اجلنائية الدولية وأمريكا اجلنوبية: فرص للتعاون وتبادل ا’’املستوى املعنونة 
من هذه احللقة الدراسية يف دفُ                            ، اليت ع قدت يف كيتو بإكوادور. ومتثل اهل‘‘من نظام روما األساسي

تعزيز التعاون ضمن املنظومة الدولية للعدالة اجلنائية عن طريق حتسني الفهم فيما يتعلق بنظام التعاون 
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وار بشأنه، وتشجيع اجلهود الرامية إىل إضفاء الذي تعمل به احملكمة اجلنائية الدولية، ومواصلة احل
الطابع العاملي على نظام روما األساسي، وتعزيز االتصاالت والشراكات التقنية والرفيعة املستوى.

الوالية المتعلقة بالتعويضات- جيم
كمة ترتبط والية الصندوق االستئماين املتعلقة بالتعويضات بإجراءات قضائية حمددة تتم أمام احمل- ٣٨

مع املوارد من الغرامات أو املصادرات أو منح التعويض وت ستكمل  مبوارد ’’ُ                                                  ُ       وتؤدي إىل اإلدانة. وجت 
إذا قرر جملس إدارة الصندوق ذلك. ‘‘ الصندوق االستئماين األخرى

أعمال الصندوق املتعلقة بالتعويضات تقوم بدور أكرب يفبدأت والية الصندوق االستئماين وقد- ٣٩
ااإلجراءات اجلنائية األوىل باختتام . ومع وصول أربع قضايا إىل مرحلة التعويضات يف احملكمةاليت أجنز

املؤسسية مع اكته، يتيح ذلك للصندوق االستئماين فرصة مثرية وهامة لتطوير وتعزيز شر ٢٠١٦عام 
احملكمة من أجل ضمان جناح نظام التعويضات املنصوص عليه يف نظام روما األساسي.

وتتعلق كل قضية من القضايا الثالث اليت بلغت اآلن مرحلة التعويضات جبرائم خمتلفة يف أضرار - ٤٠
متنوعة وواضحة للضحايا وأسرهم. وبشراكة مع احملكمة، تتمثل مهمة الصندوق االستئماين اآلن يف 

يف  ضحاياالضمان أن منح التعويضات تستجيب من حيث تصميمها لألضرار احملددة اليت يعاين منها 
كل حالة من احلاالت على حنو ما خلصت إليه الدوائر االبتدائية املعنية، وأن الوعد بالتعويض، من 
خالل الوفاء به بكفاءة ويف الوقت املناسب، ميكن أن يصبح حقيقة ملموسة وجمدية للضحايا، تضعهم 

م.االندماجعلى طريق التعايف وإعادة  اإلجيايب يف أسرهم وجمتمعا
ضية لوبانغاق-١

، قدم الصندوق االستئماين تقريره املرحلي الثالث عن تنفيذ ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ١٥يف - ٤١
التعويضات اجلماعية.

، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية قرارها الذي استكمل ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٥ويف - ٤٢
مجلة أمور، مسؤولية السيد لوبانغا عن منح أمر التعويض يف هذه القضية، والذي حددت فيه، ضمن

لس، يف ضوء عو ٠٠٠٠٠٠١٠التعويضات يف مبلغ  السيد زدوالر أمريكي؛ وطلبت أن ينظر ا
من مقدمي طلبات التعويض مؤهلون ٤٢٥لوبانغا، يف استكمال مدفوعات التعويض؛ وقضت بأن 

تئماين بتحديد هويات املستفيدين للحصول على منح التعويضات اجلماعية؛ وكلفت الصندوق االس
احملتملني اآلخرين وفرزهم ألغراض تقدير أهليتهم.

، عمل الصندوق االستئماين بالتعاون الوثيق مع األقسام ٢٠١٨وطيلة النصف األول من عام - ٤٣
ذه القضية فيما يتعلق بعملية حتدي د هويات املعنية التابعة لقلم احملكمة واملمثلني القانونيني املعنيني 

اجلماعية املخصصة تاملستفيدين من التعويضات احملتملني وفرزهم. وتتواصل كذلك برامج التعويضا
للمستفيدين املؤهلني.

، عرض الصندوق االستئماين مالحظات تتعلق مبعرفة أماكن ٢٠١٨كانون الثاين/يناير ١٥ويف - ٤٤
م عمال بقرار الدائرة  االبتدائية الذي يستكمل أمر التعويض.وجود ضحايا آخرين وحتديد هويا

، أصدرت الدائرة االبتدائية أمرا يطرح على الصندوق ٢٠١٨كانون الثاين/يناير ٢٥ويف - ٤٥
ُ                    االستئماين أربعة أسئلة تتعلق بعملية حتديد هويات الضحايا وفرزهم. وم نح الصندوق اإلذن ثالث 

. ٢٠١٨آذار/مارس ١٧ا يف مرات بتمديد الوقت الالزم لتقدمي إجاباته، وقد أدىل



ICC-ASP/17/14

14A310818

١٣وقدم الصندوق االستئماين تقريره املرحلي الرابع عن تنفيذ التعويضات اجلماعية يف - ٤٦
.٢٠١٨نيسان/أبريل 

لس يف اجتماعه السنوي تقدمي مبلغ ٢٠١٨أيار/مايو ٢٤إىل ٢٢ويف الفرتة من - ٤٧ ، قرر ا
لس قد يورو الستكمال مدفوع٠٠٠٠٠٠٢إضايف بقيمة  ات التعويضات يف قضية لوبانغا. وكان ا

يورو لقضية لوبانغا. وبذلك بلغ ٠٠٠٠٠٠١قرر يف وقت سابق أن حيتفظ مببلغ احتياطي قدره 
٠٠٠٠٠٠٣املبلغ التكميلي الذي خصصه الصندوق االستئماين لقضية لوبانغا ما قدره موعجم

لس أيضا أن يبذل جهودا جلمع األموال الالزمة لتأمني ما تبقى من مبلغ التعويضات يورو. وقد قرر ا
الذي حددته الدائرة االبتدائية.

قضية كاتانغا-٢
، قدم الصندوق مشروع خطة التنفيذ اليت أعدها فيما يتعلق باألمر ٢٠١٧متوز/يوليه ٢٥يف - ٤٨

.٢٠١٧آذار/مارس ٢٤بالتعويض الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية يف 
، أصدرت دائرة االستئناف تعليمات إىل الصندوق االستئماين ٢٠١٧آب/أغسطس ٧ويف - ٤٩

لتوضيح ما إذا كان يرغب يف تقدمي مالحظات بشأن ما مت تقدميه من طعون يف أمر التعويض. ويف 
ُِ           ، طلب الصندوق االستئماين اإلذن بتقدمي مالحظاته. وم ن ح الصندوق ٢٠١٧آب/أغسطس ٢٥

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يف ١٠٣ً        الصندوق مالحظاته عمال  باملادة اإلذن بذلك، وقدم 
.٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٥

، عمل الصندوق االستئماين بالتعاون الوثيق مع األقسام ٢٠١٨وخالل النصف األول من عام - ٥٠
يما يتعلق بعملية تنفيذ التعويضات.املعنية التابعة لقلم احملكمة واملمثلني القانونيني العاملني يف القضية ف

قضية المهدي-٣
، أصدرت الدائرة االبتدائية الثامنة قرارها بالتعويض يف قضية ٢٠١٧آب/أغسطس ١٧يف - ٥١

يورو جلرب األضرار الفردية وإعادة التأهيل ٠٠٠٧٠٠٢املهدي، إذ منحت تعويضات قدرها 
لس، يف ضوء ،االقتصادي واملعنوي اجلماعي. ويف نص ذلك األمر طلبت الدائرة االبتدائية أن ينظر ا

وكلفت الصندوق التعويض الفردية واجلماعية،ِ   م نح عوز السيد املهدي، يف استكمال مدفوعات 
االستئماين بتحديد هويات املستفيدين احملتملني اآلخرين وفرزهم ألغراض تقدير أهليتهم للحصول 

.ألمرالصندوق االستئماين بإعداد مشروع خطة لتنفيذ اِ                             على م نح التعويض الفردية؛ وأوعزت إىل
وطوال الفرتة املشمولة بالتقرير، أوفد الصندوق االستئماين عدة بعثات إىل مايل من أجل وضع - ٥٢

مشروع خطة التنفيذ. وتعاون الصندوق االستئماين عن كثب كذلك مع األقسام ذات الصلة التابعة 
لصندوقعملية حتديد هويات املستفيدين احملتملني وفرزهم. وطلب القلم احملكمة ألغراض تصميم 

٥كانون الثاين/يناير و ٢٢االستئماين متديد الفرتة الزمنية املخصصة لتقدمي مشروع خطة التنفيذ يف 
ومت منحه اإلذن بذلك.٢٠١٨نيسان/أبريل 

تنفيذ ذات الصلة بأمر ، قدم الصندوق االستئماين مشروع خطة ال٢٠١٨نيسان/أبريل ٢٠ويف - ٥٣
اية الفرتة املشمولة  الدائرة االبتدائية مبنح التعويضات الفردية واجلماعية يف قضية املهدي. وعند 

خطة التنفيذ.وعبالتقرير، مل تكن الدائرة االبتدائية قد أصدرت بعد قرارا باملوافقة على مشر 
لس يف اجتماعه السنوي قرارا بشأن ، ا٢٠١٨أيار/مايو ٢٤و ٢٢ويف الفرتة املمتدة بني - ٥٤ ختذ ا

يورو.٠٠٠٨٠٠ِ                     عزمه على استكمال مدفوعات م نح التعويض مببلغ قدره 
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قضية بيمبا-٤
، عرض الصندوق االستئماين مالحظاته على الطلب ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٢يف - ٥٥

ة املخصصة لتقدمي معلومات إضافية اإلضايف الذي قدمه املمثل القانوين للضحايا بتمديد الفرتة الزمني
ائية. و/أو مالحظات 

، قدم الصندوق مالحظاته اخلتامية على إجراءات التعويضات. ٢٠١٨آذار/مارس ٧ويف - ٥٦
١٣، أعلن الصندوق يف ٢٠١٨حزيران/يونيه ٨وبعد تربئة السيد بيمبا أمام دائرة االستئناف يف - ٥٧

دف عن اعتزامه الت٢٠١٨حزيران/يونيه  عجيل بإطالق برنامج للمساعدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
واجلنساين يف مجيع يالنظر يف األضرار اليت حلقت بالضحايا يف قضية بيمبا وبضحايا العنف اجلنس

أحناء هذا البلد من بلدان احلاالت.
الوالية المتعلقة بالمساعدة- دال

يستخدم الصندوق االستئماين املسامهات الطوعية اليت يتلقاها من اجلهات املاحنة ليقدم - ٥٨
املساعدة إىل الضحايا وأسرهم يف بلدان احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة اجلنائية الدولية من خالل 

بأي قضية مرتبطةبرامج إعادة التأهيل النفسي والبدين والدعم املادي. ومبا أن برامج املساعدة ليست 
معينة معروضة على احملكمة، جيوز أن تكون مشاريع الصندوق االستئماين استجابة فورية على مستوى 
تمع احمللي الحتياجات الضحايا الذين تعرضوا لألذى من جراء اجلرائم اليت تقع ضمن  الفرد واألسرة وا

وق من تقدمي العون إىل طائفة من ّ       كما إن مشاريع املساعدة متك ن الصندنطاق اختصاص احملكمة.
م يف ارتباط قد تفوق أعدادها ما الضحايا  قضايا حلقتهم يف باألضرار اليت يكون من املمكن مساعد

. وتشمل أنواع خدمات إعادة التأهيل املقدمة للضحايا (على سبيل املثال احملكمةمعروضة علىمعينة 
ال احلصر) ما يلي:

الذي قد يشمل اجلراحة التجميلية الرتميمية فيما يتعلق بإصابات ،إعادة التأهيل البدين(أ) 
األجهزة توفري احلروق والتشوه، واجلراحة التصحيحية العامة، وإزالة الرصاص والشظايا، و 

التعويضية وجراحة العظام، وإصالح الناسور، واإلحالة للكشف عن اإلصابة بفريوس نقص 
طبيعي؛واإليدز، والعالج الشريةاملناعة الب

، الذي قد يشمل تقدمي املشورة الفردية واألسرية واملشورة اجلماعية إعادة التأهيل النفسي(ب) 
بشأن الصدمات، ومراكز املشورة واملرافق املفتوحة للناجني من العنف اجلنسي واجلنساين (ذكورا 

عيجتماوإناثا)، وجمموعات املوسيقى والرقص واملسرح اليت تسعى إىل توطيد التماسك اال
والشفاء، وبناء قدرات الشركاء من املستشارين واملنظمات، وحلقات العمل املعنية بالتوعية 
تمعية، وبرامج إذاعية بشأن حقوق الضحايا، ودورات إعالمية وحمافل جمتمعية واسعة  ا

تمعية  تمعات يف احلوار واملصاحلةالنطاق. وميكن أن تشمل استجابات التوعية ا من إشراك ا
تمعات احمللية و فيما بينها لتهيئة بيئة مناسبة ملنع وقوع اجلرائم؛أجل توطيد السالم ضمن ا

لبيئة، ومنح التعليم، لاملالئمة، الذي قد يشمل أنشطة كسب العيش تقدمي الدعم املادي(ج) 
دخار وية لالالقر معياتاجلوالتدريب املهين، وأنشطة توليد الدخل، والتقنيات الزراعية احملسنة، و 

بناء قدرات ، وفرص التدريب للرتكيز على التمكني االقتصادي الطويل األجل. وميثل القروضو 
جزءا من هذه املبادرات الرامية إىل تعزيز استدامة التدخالت؛الشركاء املنفذين والضحايا
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ولدوا تنفيذ مبادرات خاصة بضحايا العنف اجلنسي وأطفاهلم، مبا يف ذلك األطفال الذين(د) 
، وميكن أن يشمل ذلك احلصول على اخلدمات الصحية األساسية، وإسداء من االغتصاب

دف تعزيز الروابط بني األم والطفل واألسرة، ومنح التعليم،  املشورة يف حاالت الصدمات 
والدعم الغذائي، واالستجابات املتعددة األجيال للتصدي للوصم والتمييز، وحتقيق املصاحلة 

تمعات احمللية.ضمن األس ر وا
شركاء منفذين من ٨مشاريع ملساعدة الضحايا من خالل ٩ويف أوغندا، قام الصندوق بإدارة - ٥٩

املنظمات غري احلكومية يف مجيع أرجاء مشال أوغندا. ومن أجل تعزيز نفوذ األمانة العامة للصندوق يف 
، واجلمعيات والناجنيية، ورابطات الضحايا امليدان، يقيم الصندوق شراكات مع املنظمات الشعبية احملل

النسائية، واملنظمات الدينية، واملنظمات غري احلكومية الدولية عند تنفيذ برامج مساعدة الضحايا. 
دف  ذا التقرير، ذهب موظفو الصندوق االستئماين يف عدة بعثات للرصد  وخالل الفرتة املشمولة 

القدرات احمللية، واالتصال بالسلطات احلكومية، وإجراء اإلشراف على عمليات الربامج، وتعزيز 
عمليات منتظمة لرصد وتقييم املشاريع. 

ً     ً                    ، نشر الصندوق االستئماين طلبا  جديدا  لتقدمي مقرتحات بشأن ٢٠١٨ويف شباط/فرباير - ٦٠
اقصة حبلول املناقصات املفتوحة لربجمة املساعدة يف مشال أوغندا. ومن املتوقع االنتهاء من عملية املن

. ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر 
، اشرتك الصندوق استئماين وحكومة ٢٠١٨شباط/فرباير ٢٣إىل ١٩وخالل الفرتة املمتدة من - ٦١

أيرلندا يف تنظيم زيارة لرصد مشاريع املساعدة يف مشال أوغندا، ومشل ذلك مشاركة عشر دول أعضاء. 
وهو من  كوون،غون  - ف املنتخب حديثا، السيد أووضم وفد زيارة الرصد رئيس مجعية الدول األطرا

كوريا. كما ضم هذا الوفد سفراء من كندا وأوغندا وهولندا والدمنارك، وسفريين من أيرلندا، إىل جانب 
ممثلني عن شيلي وفنلندا والسويد والنرويج واململكة املتحدة واالحتاد األورويب. وكان الصندوق 

ً   االستئماين للضحايا ممث ال  مت ، واملدير التنفيذي، وموظفني يف برنامج لسً    ً                  ثيال  جيدا  باثنني من أعضاء اَّ
أوغندا. وقد مثل مكتب قلم احملكمة موظفون من املكتب امليداين يف أوغندا.

ى الصندوق االستئماين عمليات الشراء لبدء دورة جديدة - ٦٢ وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، أ
ا مخس سنوات من برامج والية املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، حيث مت حتديد  ١١مد

طلب رحلةوممنظمة جديدة. وقد اتبعت املناقصة عملية من مرحلتني (مرحلة اإلعراب عن االهتمام 
املقرتحات). وأجري الفحص األول على أساس ثالثة معايري للنجاح أو الفشل يف إثبات األهلية، وهي 
التسجيل لدى السلطات احمللية، واخلربة الالزمة للمشروع، وتوافر هياكل إدارية سليمة ترد عليها أدلة يف 

ا مقدمو العروض يف مرحلة ىلأدتقارير مستقلة ملراجعة احلسابات. ومت استعراض الوثائق اليت 
موعة الكاملة من وثائق  اإلعراب عن االهتمام، وتلقت املنظمات اليت استوفت معايري األهلية الثالثة ا
طلب املقرتحات. واستند اختيار الشركاء املنفذين اجلدد إىل نوعية املشاريع املقرتحة وأمهيتها، كما وضع 

اليت يتعني أن تتم معاجلتها، وتوزيعها اجلغرايف، وحتقيق التوازن بني ضرارلأليف االعتبار التوزيع املتوازن 
الشركاء احملليني والدوليني. ويطابق االعتماد النهائي للسنة األوىل خمصصات الصندوق اليت وافق عليها 

لس يف وقت سابق. وسيقوم الصندوق االستئماين برصد التنفيذ عن كثب وبتوثيقه على مدار  السنةا
األوىل، وسوف يستند متديد املشاريع يف كل سنة تالية إىل األداء املرضي وتوافر األموال وإىل ما يلزم من 
ً            موافقة جملس اإلدارة. وسيتم متويل الربنامج اجلديد يف مجهورية الكونغو الدميقراطية جزئيا  من املسامهات 

ملاضي من أندورا وأيرلندا واليابان. ويف العاماملخصصة لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين الواردة يف ا
مجهورية الكونغو ُ    الذي ع قد يفجتماعاالختام الفرتة املشمولة بالتقرير، كان الصندوق ينتظر حمضر 
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الدميقراطية للتأكد من أن املناقصة متت بنزاهة وشفافية ووفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة 
اجلنائية الدولية.

التأهيل النفسيإعادة -١
الصحة العقلية وإعادة التأهيل النفسي عنصران أساسيان يف أنشطة والية املساعدة املنوطة - ٦٣

ما توفري الرفاه النفسي وتعزيزه ومعاجلة الصدمات واالضطرابات النفسية اليت  عاين يبالصندوق، ويراد 
العاملية، فإن الصدمات ومشاكل الصحة منها ضحايا الفظائع اجلماعية. وكما ذكرت منظمة الصحة 

تمعات املتأثرة بالنزاعات، حيث يقدر أن ما يرتاوح بني  النفسية من العواقب الواسعة االنتشار يف ا
ثلث ونصف السكان املتضررين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية والنفسية. وتعد اضطرابات 

بالنزاعات، وهي املتأثرةر تشخيصها يف البيئات التايل للصدمات من األعراض اليت يكثئاباالكت
اضطرابات تتميز بذكريات جتتاح النفس، وحماولة االبتعاد عن الظروف املرتبطة مبسببات تلك الضغوط، 

، ظل ٢٠٠٨). ومنذ عام ٢٠٠١واضطرابات النوم، والعجز عن الرتكيز (منظمة الصحة العاملية، 
جيش الرب للمقاومة وحكومة بنيفسي لضحايا النزاع الصندوق يقدم خدمات إعادة التأهيل الن

م الشخصية، وأن يضعوا  أوغندا لتحسني صحتهم النفسية، حبيث ميكن للضحايا أن يدركوا قدرا
اسرتاتيجيات ملواجهة الضغوط العادية للحياة بعد انتهاء النزاع، وأن يكونوا منتجني جينون مثار عملهم، 

.مأسرهم وجمتمعاوأن يصبحوا أفرادا فاعلني يف 
ا الصندوق تقدمي خدمات متعددة - ٦٤ وتشمل تدخالت إعادة التأهيل النفسي اليت يقوم 

تمعات احمللية اليت تسعى إىل تعزيز رفاه الضحايا الناجني بتحسني  املستويات، منها دعم الضحايا وا
ومن سرهما الناجني وأفراد أبيئة التعايف بشكل عام؛ والدعم النفسي الفردي املركز املوجه للضحاي

يعيشون معهم من خالل املشورة الفردية واجلماعية اليت يقدمها أخصائيون مهنيون مؤهلون يف أساليب 
العالج؛ واخلدمات السريرية اليت يقدمها أخصائيو علم النفس السريري أو اليت تقدم من خالل 

حايا الذين حيتاجون إىل دعم متخصص اإلحاالت إىل خدمات الصحة العقلية املتخصصة بالنسبة للض
إضايف.

تمعي يؤدي دورا هاما يف استعادة الصحة النفسية - ٦٥ وقد ثبت أن الدعم املقدم على الصعيد ا
والعقلية ألنه جيعل الضحايا الناجني يشعرون بالقبول االجتماعي، ما خيفف حدة إحساسهم بالوصم. 

التعبئة يملتنظالصندوق جهودا كبرية العاملون مع ذون الشركاء املنفبذل لوقت،امرورلذلك، ومع 
تمعية اهلادئة  تمعات أو اخلافتة، واحلوارات ا ملناقشة احمللية أن يعقدوا لقاءاتحيث ميكن ألفراد ا

. والحظ شركاء الصندوق حتسنا يف مستوى اليت تسببها النزاعاتوالصعوبات الصحة النفسية مسائل 
تمعا سلسلة من احلوارات نت، مكوعلى سبيل املثالت اليت تتلقى الدعم. القبول ضمن ا

تمعات احمللية جتاه األفراد الذين كانوا يعتربون يف  تمعية امليس رة من تغيري مواقف ا ّ                                                               واالستشارات ا
هؤالء األفراد. ، وهو ما تسهل معه إعادة إدماج ‘‘متمردين’’السابق 

ت- ٦٦ معية النساء والرجال وجمموعات دعم الشباب وجمموعات احلوار ومشلت مبادرات التعبئة ا
تمعي ومجاعات الدعوة، إىل جانب احلكومات احمللية والقيادات الثقافية والروحية. وأثناء  والتثقيف ا

بصراحة خالل َ تعاجل  َ    على أن مسائل العنف اجلنسي واجلنساين تناق ش و املنظمون هذه احلوارات، حرص 
ترتكبها يتخفيف من حدة الوصم والتمييز املرتبطني بأعمال العنف اجلنسي الاالجتماعات للت

تمعية والتثقيف النفسي ٠١١٣٩اجلماعات املسلحة. ومت االتصال حبوايل  ً                                         شخص ا يف حمافل التوعية ا
تمعي خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. وباإلضاف ً           شخص ا من بينهم ٦٦٤إىل ذلك، شارك ةواحلوار ا
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ً                                                                   رجال  يف برامج إذاعية بثها مركز العناية باألطفال الذين يعيشون يف أوضاع هشة ٣٩٨امرأة و ٢٦٦
ا.  يف مقاطعة لريا حول مسائل الصحة العقلية وتدبريها وتوفري الدعم وإحاالت اخلدمات بشأ

بالعالج وفيما يتعلق بالشفاء الفردي املركز، استفاد الضحايا من مزيج من جلسات الدعم - ٦٧
السلوكي املعريف وخدمات الصحة العقلية السريرية لألفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية. وقد 

تماعيةمكن هذا النهج الضحايا من اكتساب أو إعادة اكتساب أو تطوير قوة عاطفية وعالئقية واج
ثناء جلسات ونفسية. ومن أجل قياس نتائج الدعم النفسي، يتوىل مستشارون تقييم الضحايا أ

االستيعاب ويتم تقدير التحسن خالل تقييمات املتابعة اليت جترى كل ثالثة أشهر لرصد التقدم احملرز 
أصل منذا التقرير، و املشمولة فرتة اليف أعراض الصحة العقلية للضحية. وعلى سبيل املثال، خالل 

٣٨١٢يف املائة (٧١,٤من الضحايا الذين تلقوا خدمات نفسية، ظهر حتسن يف أحوال ٣٣٣٣
١٢أشهر من العالج. وبعد ٦ً                                           ضحية)، متخذا  شكل تراجع يف أعراض مشاكل الصحة العقلية بعد 

٨، و ديجلسات على األقل من العالج الفر ٥ً                                            شهر ا، مت كل ثالثة أشهر تقييم األفراد الذين أكملوا 
زواج مرة كل أسبوعني جلسات من العالج األسري وعالج األ٣جلسات من العالج اجلماعي أو 

ً                                                       شهر ا، مت تسريح الذين ثبت شفاؤهم متاما من الربنامج. ويظل بقية ١٢على األكثر؛ وبعد مرور 
٤٩٤١٠أصل نالضحايا يف الربنامج إىل أن يتعافوا متاما كذلك. ولذلك، خالل فرتة هذا التقرير، وم

يف املائة ) شخصا ٥٩(١٩٥٦ريح من الضحايا الذين تلقوا خدمات إعادة التأهيل النفسي، مت تس
من الربنامج بشكل رمسي نظرا للتحسن الواضح يف أحواهلم أو شفائهم الكامل، وقد عادوا إىل حياة 

طبيعية.
إعادة التأهيل البدني-٢

، أقام الصندوق شراكات مع ورشة غولو اإلقليمية لتقومي العظام ومع اهلياكل ٢٠٠٨منذ عام - ٦٨
من خالل شريكه املنفذ، مجعية متطوعي اخلدمات الدولية، إلنتاج األطراف احلكومية احمللية 

أعداد كبرية من ادتاالصطناعية وإعادة التأهيل البدين للضحايا يف مشال أوغندا. ونتيجة لذلك، استف
األشخاص ذوي اإلعاقة من خدمات إعادة التأهيل البدين املقدمة بدعم من الصندوق، اليت مشلت 

اف االصطناعية وأجهزة تقومي العظام والكراسي املتحركة وأدوات املساعدة على املشي توفري األطر 
).جهزةوالعالج الطبيعي وخدمات متابعة الرعاية يف قراهم (إصالح وصيانة األ

ويف مقر ورشة غولو اإلقليمية لتقومي العظام، يتلقى الضحايا أجهزة املساعدة والعالج الطبيعي - ٦٩
ادة التأهيل النفسي والزيارات املنزلية بعد ذلك لضمان إعادة اندماجهم بسالسة يف ويستفيدون من إع

تمع احمللي واحلياة األسرية. ا
ذا التقرير، حصل - ٧٠ شخصا على أجهزة املساعدة، يف حني كان ٦٦٦وخالل الفرتة املشمولة 

ن مشروع الصندوق أدرك شخص. وتعزى هذه الزيادة إىل أ٤٠٠اهلدف األوىل للمشروع ال يتجاوز 
أن األشخاص ذوي اإلعاقة سيحتاجون يف معظم احلاالت إىل مستوى معني من املساعدة طوال 

م. فاألشخاص الذين مت تزويدهم بأجهزة املساعدة يتوقعون إصالحها أو استبداهلا عند الضرورة. حيا
عالج الطبيعي وتوفري أجهزة ويعد ضمان احلصول على التأهيل البدين املناسب، الذي يستلزم ال- ٧١

املساعدة على احلركة (األطراف االصطناعية وأجهزة تقومي العظام وأجهزة املساعدة على املشي 
. فتمكني دوقوالكراسي املتحركة)، هو اهلدف األساسي لربنامج إعادة التأهيل البدين الذي ينفذه الصن

ة خطوة هامة صوب اندماجهم االجتماعي. ً                           األشخاص املعاقني بدنيا  من استعادة القدرة على احلرك
ومع ذلك، يدرك الصندوق أن التأهيل البدين وحده ال يكفي يف كثري من األحيان لضمان املشاركة 
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تمع. ولذلك يسعى الصندوق جاهدا  تقدمي مساعدة إىلً                                    الكاملة لألشخاص املعاقني جسدي ا يف ا
م التأهيلية ومبعن طريق شاملة هلم  م على إعادة االندماج االجتماعي تلبية احتياجا ساعد

واالقتصادي. وعلى الرغم من أن الصندوق ال يقدم الدعم املادي املباشر يف أوغندا، فإن الشركاء 
العيش االقتصادية سبلاملنفذين يكفلون ربط املستفيدين من برنامج إعادة التأهيل البدين مببادرات 

م االنضمام إىل خمتلف املبادرات حسب اختيارهم.اجلزئية احمللية يف املنطقة، حيث ميكنه
ويف إطار عملية إعادة التأهيل البدين، يقوم فريق من مقدمي اخلدمات الطبية يضم مستشارين - ٧٢

اجتماعيني بزيارات منزلية منتظمة للمستفيدين الذين تلقوا خدمات إعادة التأهيل البدين لتقييم مدى 
م. و  ذا التقرير، متت إعادة اندماجهم يف جمتمعا من زيارات املتابعة ٤٢٢٢خالل الفرتة املشمولة 

يف املائة ( ٤٤والرعاية املنزلية، شارك فيها مستشارون اجتماعيون وفرق طبية، واتضح من خالهلا أن 
) من املستفيدين الذين تلقوا دعما يف إعادة التأهيل البدين عادوا إىل ٦٥٥٦من أصل ٩٣٩٢

م الطبيعي م يشعرون أن املساعدة التأهيلية منحتهم فرصة ثانية حيا ة. ويف الواقع، يفيد الضحايا أ
مكنتهم من التمتع حبقوقهم اإلنسانية والعيش بكرامة.

وباإلضافة إىل توفري أجهزة املساعدة على احلركة للضحايا الذين يعانون من بإصابات جسدية، - ٧٣
اجلنسي واجلنساين املصابات بالناسور، اللوايت كانت يقدم الصندوق الدعم الطيب لضحايا العنف

م. والدعم  م متتلئ بشعور بالعار والوصم واألمل واإلمهال واإلهانات املستمرة من أسرهم وجمتمعا حيا
ّ                                         الطيب املتخصص يف العنف اجلنسي واجلنساين ميك ن الضحايا من احلصول على رعاية طبية متخصصة 

ة واجلراحة اإلصالحية. فبعد اخلضوع لعمليات جراحية تصحيحية ناجحة، من قبيل اجلراحة الرتميمي
ن تعشن  ن تغريت اآلن عما كانت عليه، حيث أ وبعد الشفاء الكامل، تفيد هؤالء النسوة أن حيا
حياة كرمية وقد استعدن األمل والتفاؤل. ويف مقاطعة أدواري الفرعية، أفادت امرأة ممن أجريت هلن 

ا أصبحت قادرة على جراحة ترميمية يف مركز أيريا للخدمات الطبية، وهو من شركاء الصندوق، أ
ا أجنبت طفال. وقد عاشت هذه الضحية فرتة طويلة وهي تعاين  احلمل منذ أن تلقت ذلك العالج وأ
ا  ا كانت ترغب يف اإلجناب، وقد أثرت حالتها كثريا على حيا من إصابتها، ومل يكن هلا أطفال رغم أ

الزوجية. 
ذا التقرير، متكنت - ٧٤ من الناجيات من أعمال العنف اجلنسي ٢٩٨وخالل الفرتة املشمولة 

واجلنساين املصابات بالناسور من اخلضوع للجراحة الرتميمية والتصحيحية يف مستشفى لريا اإلقليمي 
ُ              مي، ق دم العالج الطيب ويف مركز أيريا للخدمات الصحية. وباإلضافة إىل ذلك، يف مستشفى لريا اإلقلي

من إصابات نامجة عن العنف اجلنسي واجلنساين ألربعة رجال تعرضوا لالختطاف أثناء فرتة طفولتهم 
وكانوا ضحايا العتداءات جنسية أثناء احتجازهم يف األدغال.

من اإلناث ٦٤ضحية (٢٢٩وعالوة على ذلك، من خالل الدعم الطيب، قدمت املساعدة إىل - ٧٥
ن الذكور) يف إجراء عمليات جراحية كربى إلزالة الرصاص وشظايا القنابل، أو عمليات م١٦٥و 

ُ                                          جراحية لبرت األطراف بسبب مضاعفات احلروق. وأ حيل ضحايا آخرون إىل أخصائيني لتلقي املزيد من 
األدوية والعالج من املضاعفات النامجة عن اإلصابة بالرصاص والشظايا وبرت األطراف بسبب 

ارات، والتدهور احلاد يف الصحة العقلية والنفسية، وكذلك حاالت سرطان عنق الرحم ذات االنفج
الصلة بالعنف اجلنسي. وقدمت املساعدة للضحايا يف نفقات النقل وتكاليف اجلراحة واألدوية خالل 

فرتات إعادة التأهيل واالنتعاش.
ون العاملون مع الصندوق على أنشطة وإىل جانب إعادة التأهيل البدين، اعتمد الشركاء املنفذ- ٧٦

تمع للضحايا ذوي اإلعاقات اجلسدية والناجني متنوعة لتعزيز املشاركة الكاملة واإلدماج الكامل يف ا
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من العنف اجلنسي واجلنساين. وقد اختذت مبادرات عديدة يف هذا الصدد، مثل إقامة الروابط مببادرات 
نظمات احمللية. كما يتم متكني املستفيدين من أن يغتنموا فرص مساعدة القروض الصغرى اليت تديرها امل

التعليم والتدريب املهين واألنشطة الرتفيهية.
الدعم المادي-٣

يف حني أن معظم الشركاء املنفذين العاملني مع الصندوق االستئماين يف مشال أوغندا ال يقدمون - ٧٧
ستفيدين من مشاريعهم بربامج حكومية لدعم خدمات الدعم املادي بشكل مباشر، فقد مت ربط امل

تمعات احمللية، مثل مبادرات سبل كسب العيش للشباب، وخمتلف املنظمات اليت تدعم التمكني  ا
تمعي، واليت يتلقى الضحايا من خالهلا التدريب على األعمال التجارية ومبادرات  االقتصادي ا

ك املستفيدين يف أنشطة زراعية حمسنة. وعلى سبيل . ومت إشراالقروضدخار و القروية لالمعياتاجل
ا تباع بسعر جيد يف السوق  املثال، حصلت جمموعة من الضحايا على بذور الفلفل احلار املعروف أ
احمللية، ومكن ذلك الضحايا من حتسني دخل أسرهم. وقد اغتنم الضحايا كل هذه الفرص إلقامة 

أسرهم، مما أدى إىل حتسني رفاهيتها.مشاريع جتارية صغرية مكنت من زيادة دخل
تعميم مراعاة المنظور الجنساني-٤

يعمل الشركاء املنفذون العاملون مع الصندوق االستئماين باستمرار على تعزيز مراعاة االعتبارات - ٧٨
ُّ                                                                   اجلنسانية والن هج الشاملة للجميع يف تنفيذ مجيع أنشطة مشاريعهم يف كل جمال من جماالت تدخل 

ادي). الصندوق االستئماين (إعادة التأهيل البدين وإعادة التأهيل النفسي والدعم امل
وفيما يتعلق بالتأهيل البدين، تقوم برامج الصندوق االستئماين على سياسات تعطي األولوية - ٧٩

لإلناث من ضحايا العنف اجلنسي، الذي يسبب مضاعفات أمراض النساء مثل الناسور واألمراض 
ايا الناجيات املنقولة جنسيا. ومن خالل توفري العالج واجلراحة التصحيحية والرتميمية، متكنت الضح

ن.  من استعادة كرامتهن ومت قبوهلن وإعادة إدماجهن بالكامل يف جمتمعا
وفيما يتعلق بإعادة التأهيل النفسي، يقدم الصندوق االستئماين دعمه للمشاريع اليت تسدي - ٨٠

تمع احمللي، وكذلك على األوضاع املختلطة بني املشورة الفردية واجلماعية اليت تركز على مستوى ا
اجلنسني واألوضاع اليت ختص النساء فقط. 

ويهيئ العالج اجلماعي اخلاص باإلناث من ضحايا العنف اجلنسي بيئة آمنة هلؤالء النساء - ٨١
ن وتلقي الدعم العاطفي وتقدميه لبعضهن البعض. وتشري تقييمات املتابعة  لتبادل احلديث عن جتار

موعات اليت أجريت على فرتات من ثالثة أشهر وس تة أشهر إىل أن النساء املشاركات يف هذه ا
العالجية أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات والتغلب عليها، وهو ما ميكنهن من بدء االخنراط يف 
تمعية. وقد أدت املشورة املقدمة لألفراد واألزواج من النساء  األنشطة االجتماعية واالقتصادية ا

ت االنفصال والطالق، إىل املصاحلة و/أو حتسني العالقات األسرية فيما والرجال، اليت تتناول حاال
بينهم. ويركز الصندوق االستئماين وشركاؤه املنفذون حاليا على إشراك املزيد من الرجال يف حصص 
اإلرشاد النفسي من أجل تعزيز نتائج هذه الربامج وتأثريها ودعم حقوق األطفال املتأثرين بالنزاع 

ا يف ذلك دعم االستجابات املشرتكة بني األجيال. املسلح، مب
ويرى الصندوق االستئماين أن األطفال معرضون بشكل خاص للخطر يف النزاعات املسلحة، - ٨٢

موهم بالتايل من الفئات السكانية ذات األولوية يف برامج املساعدة اليت يقدمها الصندوق. ويقد
تمعات واألسر واألفراد. الصندوق االستئماين دعمه ملشاريع على م ستوى ا
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تمعية يف حدوث حتسن كبري يف إعادة تأهيل األطفال الضحايا - ٨٣ وقد أسهمت احلوارات ا
وإدماجهم االجتماعي يف مشال أوغندا. وتضم هذه احلوارات زعماء دينيني وثقافيني وحمليني يناقشون 

م. وكان من بني جماالت الرتكيز الرئيسية هلذه احلوارات ح الة األطفال القضايا اليت نشأت يف جمتمعا
م، ويرجع  م وجمتمعا ً                                        املولودين اثناء فرتات احتجاز األمهات، الذين غالبا  ما يرفضهم أفراد عائال

املعادية للمجتمع اليت يظهرها أولئك األطفال. من خالل هذه السلوكياتً    ذلك الرفض جزئيا  إىل 
تمع إىل فهم أن مسؤولية إعادة إدماج أول ئك األطفال ال تقع على عاتق احلوارات، توصل أعضاء ا

تمع برمته أن يتحملها. وقد أدى هذا اإلقرار اهلام إىل املشاركة على  فرادى األسر وحدها، بل على ا
تمع ككل يف تزويد هؤالء األطفال بالدعم االجتماعي واملعنوي الضروري الذي حيتاجون  مستوى ا

م. إليه لينجحوا يف إعادة االندماج وليصبحوا أفرادا منتجني يف جمتمعا
الرصد والتقييم-٥

فيما يتعلق باسرتاتيجية الصندوق االستئماين الرامية إىل تعزيز قدرات شركائه املنفذين على الرصد - ٨٤
ا، نظم الصندوق االستئماين حلقة عمل لبناء  والتقييم وتصميم الربامج وإجنازها وإعداد التقارير بشأ

. ومتثل اهلدف من تلك الندوة ٢٠١٧ذين العاملني يف أوغندا يف متوز/يوليه القدرات مع الشركاء املنف
العمل مع الشركاء املنفذين على املؤشرات اجلديدة اليت مت حتديدها يف حزيران/يونيه من العام يف

املاضي، مع الرتكيز بشكل أساسي على تعريف املؤشرات وتوحيدها.
ذا التقريرخالل الفرتة املشموللذلك، وكنتيجة - ٨٥ يف أوغندا جبمع املنفذون قام الشركاء ، ة 

خطة إدارة األداء. وبذلك جلمع البيانات وفقا ملؤشراتاألدوات اجلديدة معلومات برناجمية باستخدام 
هلذا يمت توفري الكثري من البيانات اليت مكنت من إرشاد عملية الربجمة ومت استخدامها يف التقرير الربناجم

العام.
وفيما يتعلق بالتقييم، يعتزم الصندوق أن جيري تقييما لألثر قبل إغالق برنامج املساعدة يف - ٨٦

أوغندا. ورهنا بنتائج عملية الشراء اليت انطلقت يف حزيران/يونيه، من املتوقع أن يتم مجع البيانات 
جيري دراسة أندوق. وعالوة على ذلك، يعتزم الصن٢٠١٨الالزمة هلذا التقييم يف أيلول/سبتمرب 

ا عند تنفيذ أوامر التعويض،  لألسس املرجعية للتعويضات يف قضييت كاتانغا ولوبانغا لالسرتشاد 
وكذلك يف قياس أثرها بشكل منهجي يف مراحل الحقة.

التطوير التنظيمي- هاء
ت أنه ، اتضح من اإلجراءات القضائية املتعلقة بالتعويضا٢٠١٧منذ بداية الربع األخري من عام - ٨٧

سيتعني تعزيز اهليكل التنظيمي للصندوق االستئماين. وقد تطلب رد احملكمة على خطط التنفيذ اليت 
ِ             م نح التعويضات ماقرتحها الصندوق االستئماين أن يزيد الصندوق يف دوره التنفيذي املباشر يف تسلي

ع دعاوى تعويضية متزامنة الفردية واجلماعية عما كان مقدرا يف األصل. وشكلت جهود املشاركة يف أرب
ً     ً                                   ً                                           ضغطا  شديدا  على القدرات القانونية املتواضعة جدا  يف أمانة الصندوق، سواء تعلق األمر بالطلبات 

ذلك إىل قيام الصندوق بإعادة توجيه أجزاء ىالقانونية أو بتطوير وتنفيذ األنشطة يف امليدان. وقد أد
، مىت وأينما دعت احلاجة. ٢٠١٨هيكله التنظيمي املعنية باألمر وبتعبئة قدرات إضافية يف عام 

ويف غضون ذلك، كثف الصندوق جهود التوظيف لتزويد األمانة بالقدرات املتوقعة بالفعل يف - ٨٨
ال والدعم اإلداري. وبدأت هذه اجلهود تؤيت مثارها يف الربعني إدارة الربامج واإلدارة املالية ومجع األمو 

الثاين والثالث من السنة. 
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وقد أدت اخلربة وعمق النظر املكتسبان فيما يتعلق مبرحلة تنفيذ التعويضات على وجه اخلصوص - ٨٩
.٢٠١٩إىل قيام الصندوق بتعزيز القدرات التنظيمية ذات الصلة يف امليزانية املقرتحة لعام 

عمليات مراجعة الحسابات- واو
المراجعة الخارجية للحسابات-٦

توصية واحدة هي: من أجل التمكن من ٢٠١٧تضمن تقرير مراجعة احلسابات للسنة املالية - ٩٠
أن يتاح ‘ ١’إثبات مجيع التزاماته املتعلقة بإنفاذ التعويضات بدقة، يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي: 

املطورة اإلضافية ائفأن يتم إعداد الوظ‘ ٢’راجميات حتديد هويات الضحايا؛ و للصندوق استخدام ب
لتكنولوجيا املعلومات لرتاعي االحتياجات احملددة ألنشطة التعويض (حالة األهلية، التعويضات الفردية 

نيني و/أو اجلماعية، حالة تنفيذ التعويضات، تربير املبالغ املمنوحة، العالقات مع املمثلني القانو 
لضحايا، وما إىل ذلك).ل

المساعدة المقدمة من قلم المحكمة- زاي
، وإذ وضع يف اعتباره استقالل ICC-ASP/3/Res.7والقرار ICC-ASP/1/Res.6وفقا ملرفق القرار - ٩١

لس واألمانة، قدم قلم احملكمة املساعدة الضرورية حلسن سري العمل فيهما. ا
لس أن يعرب عن ت- ٩٢ ّ                            قديره اخلاص للدعم واملشورة القي مني اللذين طلبهما وتلقامها من ويود ا

رئيس قلم احملكمة ومكتبه، مبا يف ذلك مكاتبه امليدانية، وقسم دعم العمليات اخلارجية، وقسم دعم 
، وقسم املشرتيات، املاليةاحملامني، وقسم اإلعالم، وقسم مشاركة الضحايا وتعويضهم، وقسم امليزانية و 

لس على وجه وقسم امل وارد البشرية، وفريق التخطيط املركزي للموارد، وجهات أخرى. ويود ا
اخلصوص أن يعرب عن تقديره ملا قدم له من دعم وخدمات أثناء إعداد وتنفيذ الزيارة امليدانية إىل 
جورجيا، وزيارة الرصد املشرتك يف أوغندا، وكذلك األنشطة اليت أجنزت يف كوت ديفوار من أجل 

تحضري لربنامج املساعدة، وألنشطة التعويض اليت متت مبشاركة املمثلني القانونيني للضحايا يف مايل ال
ومجهورية الكونغو الدميقراطية.

التقرير المالي-ثالثا
حالة التبرعات- ألف

، اليت تنص على إبالغ اجلمعية سنويا بكل ICC-ASP/1/Res.6من مرفق القرار ١١وفقا للفقرة - ٩٣
ُ        ُ                                                      التربعات املقدمة، سواء ق بلت أو ر فضت، يتضمن املرفق األول هلذا التقرير قائمة بتلك التربعات. 

يورو، ٧٠١,٥١٧١٧وتشمل هذه القائمة، يف مجلة أمور، التربعات الواردة من الدول، وقدرها 
رو يف يو ٠١٠,٠٩١٣يورو (منها ٠٦٣,٠٦١٣والتربعات الواردة من املؤسسات واألفراد، وقدرها 

ا الصندوق، و  يورو يف حسابه لدى مؤسسة ٥٢,٩٧احلسابات املصرفية اجلارية اليت حيتفظ 
PayPal من منظمات الشركاء الواردة)، وما قدره  يورو من التربعات العينية و/أو التربعات املطابقة

يرادات الفائدة ؛ وإ٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠و ٢٠١٧متوز/يوليه ١املنفذين يف الفرتة املمتدة بني 
٢٩٦,٩٦قدره يورو. وبلغ رصيد حساب الصندوق العامل باليورو ما٩١١,٨٧٥البالغ قدرها 

دوالر. ٢٠١,١١٦٩قدره ماةيورو، وبلغ رصيد حسابه العامل بدوالرات الواليات املتحد٧٤٢٢
٣٠ا يف وباإلضافة إىل ذلك، ميلك الصندوق االستئماين حاليا حسابني لالدخار بلغ رصيدامه

يورو.١٤٤,٧٨٨٢٧٦يورو و ٠٠٠٠٠٠٥ما قدره ٢٠١٨حزيران/يونيه 
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التبرعات والهبات الخاصة المقدمة للصندوق- باء
يورو، ويبلغ رصيد حسابه ٢٩٦,٩٦٧٤٢٢يبلغ رصيد حساب الصندوق باليورو ما قدره - ٩٤

دوالر. وباإلضافة إىل ذلك، ميلك الصندوق ٢٠١,١١٦٩بدوالرات الواليات املتحدة ما قدره 
يورو ٠٠٠٠٠٠٥ما قدره ٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠االستئماين حسابني لالدخار بلغ رصيدامها يف 

يورو. وتقوم األمانة بإدارة املوارد الواردة من اجلهات املاحنة وتعد تقارير عن ١٤٤,٧٨٨٢٧٦و 
ICC-ASP/4/Res.3ً                              استخدامها وفقا  للمعايري املبينة يف مرفق القرار 

وتقدم األمانة تقارير عن .)٥(
املسامهات املخصصة بشكل منفصل يف معظم احلاالت، إذ أن بعض اجلهات املاحنة تطلب تلك 

يف بعض األحيان.املعلومات
ويود الصندوق االستئماين أن يعرب عن امتنانه عن التربعات اليت تلقاها خالل الفرتة املشمولة - ٩٥

يورو) ٠٦٣,٠٦١٣يورو) والتربعات اخلاصة (٧٠١,٥١٧١٧٢دولة طرفا (٢٣ذا التقرير من 
.يورو)٥٢,٩٧(PayPalوتربعات األفراد واملؤسسات والتربعات املقدمة يف حساب

) بشأن ٢٠١٨- ٢٠١٦، أبرم الصندوق اتفاقا ثانيا مدته ثالث سنوات (٢٠١٦ويف عام - ٩٦
التربعات غري املقيدة مع حكومة السويد، ممثلة يف الوكالة السويدية للتنمية الدولية. ويف كانون 

ب االتفاق. يورو كدفعة ثانية مبوج٧٤٠,٠٧٩٩٩، تربعت السويد مببلغ ٢٠١٧األول/ديسمرب 
ً    تعزز الدعم القوي الذي تقدمه الوكالة للصندوق باعتباره مؤسسة حيوية تعمل جنبا  إىل املسامهةوهذه 

جنب مع احملكمة اجلنائية الدولية من أجل معاجلة األضرار اليت يعاين منها ضحايا أخطر اجلرائم 
مر السنني لىلقاه من السويد عه للدعم املستمر الذي تنالدولية. وقد أعرب الصندوق عن صادق امتنا

ا اليت بلغت حىت اآلن أكثر من  ماليني يورو. ٧,٢وملسامها
ا أربع سنوات (٢٠١٧ويف عام - ٩٧ ) مع ٢٠٢٠- ٢٠١٧، وقع الصندوق اتفاقية جديدة مد

يورو. وستخصص هذه التربعات لدعم ضحايا العنف ٠٠٠٨٠٠حكومة فنلندا مببلغ إمجايل قدره 
يورو كدفعة ٠٠٠٢٠٠، تربعت فنلندا مببلغ ٢٠١٧ساين. ويف كانون األول/ديسمرب اجلنسي واجلن

هذا االتفاق. ويعرب الصندوق كذلك حلكومة فنلندا عن صادق امتنانه لالتفاق السابق بأوىل مبوج
ً  )، والذي مت ختصيص التربعات املقدمة يف إطاره أيض ا ٢٠١٥- ٢٠١٢املربم معها ملدة ثالث سنوات (

١,٧، تربعت حكومة فنلندا مبا يزيد اآلن عن ٢٠٠٤العنف اجلنسي واجلنساين. فمنذ عام لضحايا 
يورو. مليون
كما أقر املاحنون اآلخرون الذين يتربعون للصندوق بضرورة معاجلة آثار ممارسات العنف اجلنسي - ٩٨

تمع احمللي، وقد املنتشرة على نطاق واسع، واليت يعاين منها الفرد واألسرةاتاملرتبطة بالنزاع وا
. وخالل الفرتة اينخصص العديد منهم التربعات املقدمة إىل الصندوق لضحايا العنف اجلنسي واجلنس

الذي تربعت به فنلندا، تربعت حكومة اليابان يورو٠٠٠٢٠٠املشمولة بالتقرير، باإلضافة إىل مبلغ 
يورو وخصصته لضحايا العنف ٠٠٠٥٠يورو وسامهت حكومة أيرلندا مببلغ ٧٥٤٥٢أيضا مببلغ 

اجلنسي واجلنساين.

٢٨الوثــائق الرمسيــة جلمعيــة الــدول األطــراف يف نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، الــدورة الرابعــة، الهــاي، )٥(
)، اجلزء الثالث.ICC-ASP/4/32(٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب ٣تشرين الثاين/نوفمرب إىل 
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يورو يف ٠٠٠٢٠٠وظلت هولندا تعد أحد كبار مقدمي الدعم للصندوق، إذ تربعت مببلغ - ٩٩
يورو ملنح ٠٠٠٧٠وخصصته لتسديد التعويضات يف قضية كاتانغا. ومت ختصيص ٢٠١٧عام 

ماعية.يورو ملنح التعويضات اجل٠٠٠١٣٠التعويضات الفردية و 
يورو. ٠٠٠٣٠٠وعادت أملانيا بصفتها جهة ماحنة إىل الصندوق االستئماين مبسامهة قدرها - ١٠٠

ويعرب الصندوق االستئماين عن صادق امتنانه حلكومة أملانيا على سخائها ودعمها املستمر.
الل يورو خ٤٠٥,٥٢١٨٨وواصلت أسرتاليا دعم عمل الصندوق االستئماين مبسامهة قدرها - ١٠١

ذا التقرير. وقد ظلت أسرتاليا واحدة من كبار مقدمي الدعم للصندوق االستئماين،  الفرتة املشمولة 
.٢٠١٠مليون يورو منذ عام ١حيث سامهت بأكثر من 

يورو يف الصندوق االستئماين خالل ٤٦٣,١٨٣١١وسامهت اململكة املتحدة بسخاء مببلغ - ١٠٢
ذا التقرير.  وقد استخدمت هذه املسامهة ملواصلة تطوير ودعم مشاريع املساعدة يف الفرتة املشمولة 

أوغندا.
وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، تربعت أربع دول أطراف للصندوق االستئماين ألول مرة، وهي - ١٠٣

٩٤٧يورو)، وأوروغواي (٠٠٠١٠يورو) والربتغال (٠٠٠١٠يورو) وجورجيا (٠٠٠١٠قربص (
ب الصندوق االستئماين عن تقديره للدعم الذي تشكله التربعات اجلديدة الواردة من  ر عيورو). وي٤

كل دولة من هذه الدول األطراف.
يورو) واجلمهورية التشيكية ( ٠٠٠٢٥وعالوة على ذلك، وردت تربعات من بلجيكا ( - ١٠٤

٠٠٠٥٠(يورو) ولكسمربغ٠٠٠١٠يورو) وهنغاريا ( ٠٠٠٥٠يورو) وفرنسا ( ٤٤١,٦٤١٩
٦٠٠,١١٤١يورو) ومجهورية كوريا ( ٠٠٠٢٠يورو) وبولندا ( ٠٤٩,٩٩٤يورو) والفلبني ( 
يورو). ٠٠٠٣٠يورو) وسويسرا (٠٠٠٣٠يورو) وإسبانيا (٠٠٠١٠يورو) وسلوفينيا (

، أصدرت الدائرة االبتدائية السابعة قرارها باحلكم يف قضية بيمبا٢٠١٧آذار/مارس ٢٢ويف - ١٠٥
٠٠٠٣٣٠وآخرون، الذي فرضت مبقتضاه، باإلضافة إىل أحكام السجن، غرامات يبلغ جمموعها 

يورو من الغرامات ٠٠٠٣٣٠) من النظام األساسي، سيتم حتويل مبلغ ٢(٧٩يورو. وعمال باملادة 
املستحقة للمحكمة إىل الصندوق االستئماين. يف وقت إعداد هذا التقرير، مل يتم بعد حتويل هذه

الغرامات إىل حسابات الصندوق االستئماين. وتقع إجراءات حتويل الغرامات واألصول املصادرة من 
شخص مدان حسبما تأمر به احملكمة خارج نطاق السيطرة املباشرة للصندوق االستئماين. ويدعو 
لس احملكمة والدول األطراف إىل تعزيز قدرات احملكمة على التحقيق يف األصول وحتديده ا ا

ا، وإىل تكثيف تعاون الدول األطراف مع احملكمة هلذا الغرض. وجتميدها ومصادر
ذا التقرير، - ١٠٦ لس أن يعرب عن امتنانه عن التربعات اليت تلقاها خالل الفرتة املشمولة  ويود ا

لس  ا يف الصندوق االستئماين. وإذ يضع ا يف وحيث الدول األطراف وغريها على مواصلة مسامها
لس  اعتباره القيمة الرمزية الكبرية ملسامهة الدول األطراف يف موارد الصندوق االستئماين، يشجع ا
ا املالية. ويرى  مجيع الدول األطراف على تقدمي الدعم إىل الصندوق االستئماين حسب إمكانيا

لس أن تقدمي الدعم على أوسع نطاق ممكن داخل اجلمعية من شأنه أن يعزز ال وضع املؤسسي ا
للصندوق االستئماين بصفته عنصرا فعاال وال غىن عنه يف نظام روما األساسي ويستجيب حلقوق 

واحتياجات ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة. 
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مليون يورو من املسامهات الطوعية والتربعات ٤٠ويعتزم الصندوق االستئماين للضحايا مجع - ١٠٧
لتنفيذ أوامر التعويضات وواليات املساعدة لصاحل الضحايا يف القضايا ٢٠٢٠اخلاصة حبلول عام 

واحلاالت املعروضة على احملكمة.
لس الدول األطراف إىل االستجابة لطلبات الصندوق االستئماين للضحايا بتقدمي - ١٠٨ ويدعو ا

زيز االحتياطي العام ً            مسامهات خمصصة ألغراض متويل منح التعويضات احملددة، فضال  عن جتديد وتع
لصندوق االستئماين، ويعرب عن تقديره للدول األطراف اليت سبق هلا القيام بذلك.التعويضات 

لس أن يكرر دعوته إىل الدول األطراف لتنظر يف تقدمي مسامهات طوعية خمصصة - ١٠٩ ويود ا
يره للدول األطراف اليت للصندوق االستئماين لصاحل ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين، ويعرب عن تقد

سبق هلا أن قامت بذلك.
(البرنامج الرئيسي السادس)٢٠١٨الميزانية المقترحة لعام -رابعا

لس امليزانية املقرتحة ألمانة الصندوق لعام ICC-ASP/4/Res.3وفقا للقرار - ١١٠ ٢٠١٩، أعد ا
. ووفقا ICC-ASP/3/Res.7ال بالقرار بصفتها الربنامج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة املنشأة عم

لس امليزانية املقرتحة ألمانة ٧٧للقاعدة التنظيمية  (أ) من قواعد الصندوق االستئماين، يقدم ا
الصندوق لتستعرضها جلنة امليزانية واملالية.

ل- ١١١ لس متام اإلدراك القيود اليت ال تزال ميزانية احملكمة تواجهها. ويقبل ا س كذلك ويدرك ا
املسؤولية املنوطة به بضمان قدرة األمانة على حتمل عبء العمل املتزايد املتوقع، نظرا للزيادة يف عدد 
احلاالت اليت ينشط فيها الصندوق، وعلى وجه اخلصوص، تنفيذ أوامر التعويض الصادرة عن احملكمة 

.بلدانا أخرىاملساعدة ليشمل برنامج والية وتوسيع نطاق 
ألف يورو، وهو ما ميثل ٠٢٧,٩٤ما قدره ٢٠١٩امليزانية املقرتحة للصندوق يف عام وتبلغ - ١١٢

.٢٠١٨يف املائة من امليزانية املعتمدة لعام ٥٨,٥ألف يورو، أي بنسبة ٤٨٦,٤١زيادة قدرها 
وترتبط الزيادة املقرتحة يف معظمها بتكاليف املوظفني وتعزى إىل القدرة التنظيمية للصندوق - ١١٣

لى الوفاء مبسؤولياته اليت تتسع وتتزايد بسرعة خالل مرحلة تنفيذ إجراءات التعويض.ع
تقوم على اهليكل اجلديد ألمانة الصندوق، ٢٠١٩وتظل امليزانية املقرتحة للصندوق لعام - ١١٤

دف تعزيز األمانة يف ثالثة جماالت حيوية، هي القدرات املالية واإلدارية والقانونية يف الهاي،  وذلك 
التنظيمية الحتياجاتهوإدارة الربامج يف امليدان، والتعويضات. ويستند هذا اهليكل إىل فهم الصندوق 

املتطورة باستمرار والالزمة لدعم حتديد وتنفيذ أوامر التعويض الصادرة عن احملكمة يف عدد متزايد من 
، باإلضافة إىل توسيع نطاق أنشطة والية املساعدة ليشمل بلدانا أخرى من ٢٠١٩القضايا يف عام 

وما بعد ذلك.٢٠١٩بلدان احلاالت اعتبارا من عام 
يظل الصندوق االستئماين للضحايا حريصا على االستمرار يف استكشاف أوجه التآزر مع و - ١١٥

قلم احملكمة وغريه من أجهزة احملكمة يف االستجابة الحتياجات التوظيف.
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األولالمرفق
المساهمات الطوعية التي تلقاها الصندوق االستئماني للضحايا-ألف

٢٠١٧متوز/يوليه ١التالية من الدول خالل الفرتة املمتدة من تلقى الصندوق املسامهات الطوعية - ١
:٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠إىل 

باليورواملبالغ الدول 
١٨٨،٤٠٥.٥٢أسرتاليا
٢٥،٠٠٠.٠٠بلجيكا
١٠،٠٠٠.٠٠قربص

١٩،٤٤١.٦٤التشيكيةاجلمهورية
٢٠٠،٠٠٠.٠٠فنلندا
٥٠،٠٠٠.٠٠فرنسا

١٠،٠٠٠.٠٠جورجيا
٣٠٠،٠٠٠.٠٠أملانيا

١٠،٠٠٠.٠٠هنغاريا
١٤٠،٣٠٠.٠٠أيرلندا
٥٢،٧٥٤.٠٠اليابان

٥٠،٠٠٠.٠٠لكسمربغ
٢٠٠،٠٠٠.٠٠هولندا
٤،٠٤٩.٩٩الفلبني
٢٠،٠٠٠.٠٠بولندا

١٠،٠٠٠.٠٠الربتغال
٤١،٦٠٠.١١كوريا مجهورية
١٠،٠٠٠.٠٠سلوفينيا
٣٠،٠٠٠.٠٠إسبانيا
٩٩٩،٧٤٠.٠٧السويد
٣٠،٠٠٠.٠٠سويسرا
٣١١،٤٦٣.١٨املتحدةاململكة

٤،٩٤٧.٠٠أوروغواي
٢،٧١٧،٧٠١.٥١مساهمات الدولمجموع

١وباإلضافة إىل املسامهات املذكورة أعاله اليت قدمتها الدول، تلقى الصندوق خالل الفرتة من - ٢
:٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٧متوز/يوليه 

النقدية املقدمة من األفراد واملؤسسات؛يورو من التربعات٧٦٥,٠٩١٣(أ) 
يورو من التربعات العينية و/أو التربعات املطابقة املقدمة من الشركاء ٨٩٤,٠٨٨٦(ب) 

(ترد تفاصيلها ٢٠١٨آذار/مارس ٣١إىل ٢٠١٧متوز/يوليه ١املنفذين يف الفرتة املمتدة من 
يف املرفق الثاين)؛

ائد؛يورو من إيرادات الفو ٩١١,٨٧٥(ج) 
PayPalيورو من املسامهات النقدية املقدمة من األفراد واملؤسسات عن طريق ١١٢,٦٦٥(د) 

.٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٧متوز/يوليه ١يف الفرتة املمتدة من 
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قائمة التبرعات المودعة في الحسابات المصرفية-باء
(باليورو)ABN AMRO- ١-باء

ABN AMROاملصرف: اسم

الصندوق االستئماين للضحايا احلساب: صاحب
اليورو: العملة

53.84.65.115احلساب:رقم

IBAN:NL54ABNA0538465115

Swift:ABNANL2A

٣٠إلى ٢٠١٧تموز/يوليه ١المصرفية، بما في ذلك التبرعات الواردة، من التفاصيل
:٢٠١٨حزيران/يونيه 

املبالغ باليوروالتفاصيل
٩٩٩,٣٢٩.٩٨االفتتاحي الرصيد
١٣,١٢٩.٠٩من األفراد واملؤسساتتربعات
PayPal٥,١١٢.٦٦من األفراد واملؤسسات عن طريق تربعات

٢,٦٦٧,١٠٤.٤١املقدمة من الدولالتربعات
(١,٠٩٨,٤٥٢.٣٢)والية املساعدة-املنح/املشاريعمدفوعات
(٨٦,٠٨١.١٧)التعويضاتوالية -املدفوعات

٠.٠٠غري املستخدمة املسرتدة من املشاريعاألموال
٠.٠٠من احلساب اجلاري إىل حساب االدخارالتحويالت
٠.٠٠من حساب االدخار إىل احلساب اجلاريالتحويالت

٢,٥٠٠الفوائدإيرادات
(٣٨١.٠٧)املصرفيةالرسوم

٢٠١٨٢,٥٠٢,٢٦١.٥٨حزيران/يونيه ٣٠في الرصيد

األفراد واملؤسسات تربعات
باليورو)املبالغ (حسب الشهور 

الدولتربعات
باليورو)املبالغ (حسب الشهور 

٢٠١٧٢٥,٠٠٠.٠٠/يوليه متوز٢٠١٧١٠٠.٠٠/يوليه متوز
٢٠١٧٠.٠٠/أغسطس آب٢٠١٧١،٥٥٠.٠٠/أغسطس آب

٢٠١٧٠.٠٠/سبتمرب أيلول٢٠١٧٦٢٢.٩٦/سبتمرب أيلول
٢٠١٧١٠,٠٠٠.٠٠األول/أكتوبر تشرين٢٠١٧٦٠٠.٠٠األول/أكتوبر تشرين
٢٠١٧٨٤٧,٤٦٦.٦٤الثاين/نوفمرب تشرين٢٠١٧٤،٥٥٠.٠٠الثاين/نوفمرب تشرين
٢٠١٧١,٤٤٢,٤٩٤.٠٧األول/ديسمرب كانون٢٠١٧٢٢٩.٠٠األول/ديسمرب كانون
٢٠١٨٦٠,٠٠٠.٠٠الثاين/يناير كانون٢٠١٨١،٣٦٢.١٤الثاين/يناير كانون
٢٠١٨٠.٠٠/فرباير شباط٢٠١٨٧٦٩.٠٠/فرباير شباط
٢٠١٨٦٥,٣٠٠.٠٠/مارس آذار٢٠١٨٨٨٧.٣٥/مارس آذار

٢٠١٨٢٨,٤٣٨.١٨/أبريل نيسان٢٠١٨٧١٩.٠٠/أبريل نيسان
٢٠١٨٠.٠٠/مايو أيار٢٠١٨٧١٩.٠٠/مايو أيار

٢٠١٨١٨٨,٤٠٥.٥٢/يونيه حزيران٢٠١٨١،٠٢٠.٦٤/يونيه حزيران
٢,٦٦٧,١٠٤.٤١المجموع١٣،١٢٩.٠٩المجموع
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(باليورو)ABN AMRO- ٢-باء
ABN AMROاملصرف: اسم

الصندوق االستئماين للضحايا، احلساب الرئيسي لودائع األعمالاحلساب: صاحب
اليورو: العملة

53.84.73.843احلساب:رقم

٣٠إلى ٢٠١٧تموز/يوليه ١المصرفية، بما في ذلك التبرعات الواردة، من التفاصيل
:٢٠١٨حزيران/يونيه 

باليورواملبالغ التفاصيل
٠٠٠٫٠٠٠٠٠٥االفتتاحيالرصيد

٠٫٠٠من احلساب اجلاري إىل حساب االدخارالتحويالت
٠.٠٠من حساب االدخار إىل احلساب اجلاريالتحويالت
٠.٠٠من حساب االدخار إىل احلساب اجلاري اخلاص بودائع اإلخطارات اجلديدةالتحويالت

٢٠١٨٠٠٠٫٠٠٠٠٠٥حزيران/يونيه ٣٠في الرصيد

BCEEحساب االدخار في مصرف - ٣-باء

Banque et Caisse d 'Epargne de L'Etat (BCEE)املصرف:اسم

الصندوق االستئماين للضحايا، حساب الودائع ألجلاحلساب:صاحب
اليورو:العملة

LU87احلساب:رقم 0019 4555 8262 4000

إلى ٢٠١٧تموز/يوليه ١المصرفية، بما في ذلك التحويالت المصرفية في الفترة من التفاصيل
:٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠

باليورواملبالغ التفاصيل
٦،٨٢٣،٧٤٨.٤١االفتتاحيالرصيد
٣،٤١١.٨٧الفوائدإيرادات

٠.٠٠من احلساب اجلاري إىل حساب االدخارالتحويالت
٠.٠٠من حساب االدخار إىل احلساب اجلاريالتحويالت

(١٥.٥٠)املصرفيةالرسوم
٢٠١٨٦،٨٢٧،١٤٤.٧٨حزيران/يونيه ٣٠يف الرصيد
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(بدوالرات الواليات المتحدة)ABN AMROمصرف - ٤-باء
ABN AMROاملصرف:اسم

الصندوق االستئماين للضحايا احلساب:صاحب
دوالر الواليات املتحدة :العملة

53.86.21.176احلساب:رقم

IBAN:NL54ABNA0538465115

Swift:ABNANL2A

٣٠إلى ٢٠١٧تموز/يوليه ١المصرفية، بما في ذلك التبرعات الواردة من التفاصيل
:٢٠١٨حزيران/يونيه 

بدوالرات الواليات املتحدةاملبالغ التفاصيل
١٩،٣٥٥.٨٣االفتتاحيالرصيد

٧٥٠.٠٠املقدمة من األفراد واملؤسساتالتربعات

٦١،٠٠٠.٠٠املقدمة من الدولالتربعات

(٢٠،٤١٠.٠٠)املنح/املشاريعمدفوعات

٢٣،٠٧٧.٩٧غري املستخدمة املسرتدة من املشاريعاألموال

٠.٠٠الفوائدإيرادات

(٢٩.٤٦)املصرفيةالرسوم

٢٠١٨٨٣،٧٤٤.٣٤حزيران/يونيه ٣٠يف الرصيد

األفراد واملؤسسات تربعات
باليورو)املبالغ (حسب الشهور 

الدولتربعات
باليورو)املبالغ (حسب الشهور 

٢٠١٧٠,٠٠/يوليه متوز٢٠١٧٠,٠٠/يوليه متوز
٢٠١٧٠,٠٠/أغسطس آب٢٠١٧٠,٠٠/أغسطس آب

٢٠١٧٠٠٠,٠٠٥٠/سبتمرب أيلول٢٠١٧٠,٠٠/سبتمرب أيلول
٢٠١٧٠,٠٠األول/أكتوبر تشرين٢٠١٧٠,٠٠األول/أكتوبر تشرين
٢٠١٧٠,٠٠الثاين/نوفمرب تشرين٢٠١٧٠,٠٠الثاين/نوفمرب تشرين
٢٠١٧٠٠٠,٠٠٣األول/ديسمرب كانون٢٠١٧٠,٠٠األول/ديسمرب كانون
٢٠١٨٠,٠٠الثاين/يناير كانون٢٠١٨٠,٠٠الثاين/يناير كانون
٢٠١٨٠٠٠,٠٠٣/فرباير شباط٢٠١٨٠,٠٠/فرباير شباط
٢٠١٨٠,٠٠/مارس آذار٢٠١٨٠,٠٠/مارس آذار

٢٠١٨٠٠٠,٠٠٥/أبريل نيسان٢٠١٨٠,٠٠/أبريل نيسان
٢٠١٨٠,٠٠/مايو أيار٢٠١٨٠,٠٠/مايو أيار

٢٠١٨٠,٠٠/يونيه حزيران٢٠١٨٧٥٠,٠٠/يونيه حزيران
٠٠٠,٠٠٦١المجموع٧٥٠,٠٠المجموع
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الثانيالمرفق
٣٠إلى ٢٠١٧تموز/يوليه ١الصندوق خالل الفترة من مشاريع

٢٠١٨حزيران/يونيه 
أوغندا شمال
المساعدةوالية

TFV/UG/2007/R1/14(c): المشروع

ج اخلدمات وبناء الالزمة لعالج الاحتياجات : المشروععنوان لصحة العقلية لضحايا جرائم احلرب األوغنديني: 
القدرات
دوالر٩٠٥٦٣٠١شلن أوغندي و ٥١٨٩٢٨٦٣١: الميزانية
يورو**٥٩٠,١٨١٢: َّ                   المقد مة من الشريك المنفذالمناظرةاألموال
٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب -٢٠٠٩: تشرين األول/أكتوبر المدة

م املتعلقة بالصحة العقليةالضحايا والتدخلنوع تمعات الضحايا عن طريق تلبية احتياجا : إعادة التأهيل النفسي 

TFV/UG/2007/R2/042و TFV/UG/2007/R1/018: المشروعان

بناء القدرات والدعوة وإعادة التأهيل الطيب لضحايا احلرب يف مشال أوغندا: المشروععنوان
يورو٩٣٢٤٤٤١: الميزانية
: صفر يورو*َّ                   المناظرة المقد مة من الشريك المنفذاألموال
٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب -٢٠٠٩: تشرين األول/أكتوبر المدة

: إعادة التأهيل البدين (توفري األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية) وإعادة تأهيل النفسي والدعم ا والتدخلالضحاينوع
املادي لضحايا احلرب ذوي اإلعاقة اجلسدية

TFV/UG/2007/R1/016: المشروع

يف مشال أوغنداتقدمي املساعدة إلعادة التأهيل البدين والنفسي املتكامل لضحايا احلرب : المشروععنوان
يورو ٠٠٠٣٠٠: الميزانية
: صفر يورو*َّ                   المناظرة المقد مة من الشريك المنفذاألموال
٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر - ٢٠١٥: نيسان/أبريل المدة

: إعادة التأهيل البدين والنفسي والدعم املاديالضحايا والتدخلنوع

TFV/UG/2007/R1/014(a):المشروع

مشروع تقدمي الدعم إلعادة التأهيل البدين والنفسي املتكامل للضحايا: المشروععنوان
يورو ٠٠٠٣٠٠: الميزانية
يورو*٤٦٩,١٥١١: َّ                   المناظرة المقد مة من الشريك المنفذاألموال
٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر - ٢٠١٥: نيسان/أبريل المدة

النفسي: إعادة التأهيل البدين و الضحايا والتدخلنوع

TFV/UG/2007/R1/014(b): المشروع

استعادة الصحة والكرامة لضحايا احلرب يف مشال أوغندا:المشروععنوان
يورو ٠٠٠٣٠٠: الميزانية
يورو*٠٢٠٤١: َّ                   المناظرة المقد مة من الشريك المنفذاألموال
٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر - ٢٠١٥: نيسان/أبريل المدة

: إعادة التأهيل البدين والنفسيالضحايا والتدخلنوع
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TFV/UG/2007/R1/023: المشروع

مركز اخلربات يف جمال الرفاه النفسي واالجتماعي لألطفال املتضررين من جراء احلرب: المشروععنوان
يورو٠٠٠٢٩٠: الميزانية
: ال ينطبقَّ                   المناظرة المقد مة من الشريك المنفذاألموال
٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر - ٢٠١٥: نيسان/أبريل المدة

: إعادة التأهيل النفسيالضحايا والتدخلنوع

TFV/UG/2007/R1/035: المشروع

الدعم الطيب والنفسي واالجتماعي الشامل لضحايا احلرب: المشروععنوان
يورو ٠٠٠٢٩٠: الميزانية
: ال ينطبقَّ                   المناظرة المقد مة من الشريك المنفذاألموال
٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر - ٢٠١٥: نيسان/أبريل المدة

: إعادة التأهيل البدين والنفسيالضحايا والتدخلنوع

TFV/UG/2007/R2/041: المشروع

غنداتقدمي املساعدة إلعادة التأهيل البدين والنفسي للضحايا يف مشال أو : المشروععنوان
يورو ٠٠٠٣٠٠: الميزانية
يورو*٤٥٥,٩٣٢٢: َّ                   المناظرة المقد مة من الشريك المنفذاألموال
٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر - ٢٠١٥: نيسان/أبريل المدة

: إعادة التأهيل البدين والنفسيالضحايا والتدخلنوع
اية العقد احلايل. مالحظة : تطابق كل ميزانية مذكورة يف اجلداول أعاله املبلغ اإلمجايل املعتمد ملدة املشروع بأكملها حىت 

، ما مل يرد خالف ذلك. ٢٠١٨آذار/مارس ٣١إىل ٢٠١٧متوز/يوليه ١* تغطي األموال املناظرة الفرتة من 
دوالر) حلساب املبالغ.٠,٨٦٤يورو = ١(٢٠١٨يه حزيران/يون٣٠سعر الصرف املعمول به يف استخدم** 

الكونغو الديموقراطيةجمهورية
قضية لوبانغا-المتعلقة بالتعويضاتالوالية

TFV/DRC/2016/LUB/001: المشروع

حتديد وتقييم األضرار النفسية واجلسدية واالجتماعية واالقتصادية اليت تعرض هلا الشباب املرتبطون سابقا :المشروععنوان
يف مقاطعة إيتوري.٢٠٠٣-٢٠٠٢باجلماعات املسلحة يف الفرتة 

دوالر*٠٠٠١١٢: الميزانية
يورو٠٧٢١: َّ                   المناظرة المقد مة من الشريك المنفذاألموال
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب -ريل: نيسان/أبالمدة

: خيص هذا املشروع األطفال اجلنود السابقني، باعتبارهم من ضحايا اجلرائم اليت وقعت بني عامي الضحايا والتدخلنوع
ا السيد توماس لوبانغا أمام احملكمة اجلنائية الدولية. وحتضريا  لتنفيذ ٢٠٠٣و ٢٠٠٢ ً        يف مقاطعة إيتوري واليت أدين 

م مؤهلون هدفتعويض الصادرة عن احملكمة، يأحكام ال املشروع إىل حتديد الضحايا املباشرين وغري املباشرين احملتمل أ
للحصول على تعويضات مجاعية لتقييم نطاق األضرار النفسية واجلسدية واالجتماعية واالقتصادية اليت حلقتهم.

دوالر، وأن الشريك املنفذ أعاد املبلغ ٩٢٢,٠٣٨٨هلذا املشروع بلغ * مالحظة: جتدر اإلشارة إىل أن املبلغ النهائي املستخدم
دوالر) إىل الصندوق االستئماين.٠٧٧,٩٧٢٣املتبقي غري املستخدم ( 

____________


